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   Değerli Okurlar,
Tüm dünyada ve ülkemizde de etkileri hızla artan KOVİD-19 salgını, 
ne yazık ki içerisinde bulunduğumuz dönemde insan sağlığını önemli 
ölçüde tehdit ediyor. Sosyal temas virüsün daha hızlı yayılmasına yol 
açtığı için iş yerleri de dahil birçok alanda tedbirler alınıyor.

Dünyada birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de 
fabrikalarda üretimlere ara verilirken, mümkün olan alanlarda evden 
çalışma uygulamaları hayata geçirildi. Ülkemiz otomotiv ana sanayii, 
üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini Avrupa pazarlarına ihraç eden bir 
sektör. Avrupa otomotiv iç pazarlarında önemli daralmalar söz konusu. 
İçerisinde bulunduğumuz sürecin gerek Avrupa ülkelerinde gerekse 
ülkemizde ne kadar süreyle devam edeceği net değil. Bu bakımdan 
otomotiv sektörü yönünden virüs salgınının iç pazarımızı, üretim 
ve ihracatımızı ne kadar olumsuz etkileyeceğini öngörmek henüz 
mümkün değil. Ancak önemli etkileri olacağını söylemek mümkün.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 18 Mart 2020’de açıkladığı “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Paketi” ile önemli oranda istihdam sağlayan ve 
gelişmelerden birinci derecede etkilenen sektörlere verilecek desteklerin 
ana hatları belirledi. Bu düzenlemeler elbette ticareti durma noktasında 
olan sektörler ve istihdamın desteklenmesi bakımından büyük önem 
taşıyor. Uygulamaların en kısa zamanda netleşerek hayata geçmesi, 
ülke ekonomisindeki çarkların durmaması yönünden kritik önemde. 
Yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv sektörü bakımından 
da can suyu niteliğindedir. Lokomotif sektör durumundaki otomotivin 
ihtiyaçlarını ilgili platformlarda dile getirmeyi sürdüreceğiz.

Küresel otomotiv sektörü önemli bir ticaret hacmine ve istihdama 
sahiptir. Tüm ülkeler bu ticaret zincirinin parçaları konumundadır. Bu 
yönden gümrük uygulamaları, lojistik süreçler da göz önüne alınarak 
ülkemizin ticaretini kolaylaştıracak uygulamaya yönelik dönemsel 
önlemler de hızlıca hayata geçirilmelidir. Mümkün olan alanlarda 
işlemler hızla elektronik ortama aktarılmalıdır.

Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı 2020 yılı Ocak-Şubat 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90,8 artarak 77 
bin 095 adet, üretim yüzde 3,6 artarak 237 bin 665 adet ve ihracat 
yüzde 3,6 azalarak 192 bin 577 adet oldu. İhracat değeri ise yüzde 
1,6 oranında artarak 5 milyar 35 milyon dolar seviyesine ulaştı. Şu 
an için Mart 2020 verileri tamamlanmadı. Bununla beraber sürecin, 
otomotiv sektörünün tüm paydaşlarıyla beraber iç pazarını ve üretim 
ile ihracatını da önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.

Bildiğiniz gibi Otomotiv Distribütörleri Derneği olarak sahip 
olduğumuz veri tabanının sunduğu raporlar ile her ay otomotiv 
sektörünün satış verilerini kapsayan raporlar açıklıyoruz. Türkiye 
Otomotiv Sektörü Mart 2020 satış verilerini nisanın ilk günlerinde 
ODD web sitesinde “Raporlar” başlığından takip edebilirsiniz. 
(www.odd.org.tr)

ODD olarak tüm süreçlerimizi gözden geçirerek alınan önlemlere en 
iyi şekilde uyum sağlamaya çaba gösteriyoruz. ODD Dergi için de 
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bu dönemde, okuyucularına basılı olarak dağıtımı yerine 86. sayısını 
yalnızca dijital ortamda, web sitemizde okuyucularımızla buluşturma 
kararı aldık.

Dergimizin 86. sayısında; ODD 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 
seçilen yeni yönetim ve denetleme kurulu üyelerimiz, ODD Dergi’ye 
özel Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Sekreteri 
Eric-Mark Huitema’nın Avrupa otomotiv sektörü ve karbon-nötr 
ulaşım hedeflerine ilişkin değerlendirmeleri, Koç Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve Yapı Kredi Ekonomi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Selva Demiralp’in 
Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomiyle ilgili öngörülerini paylaştığı 
yazısı, Howard Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 
SAE International Şeref Üyesi (SAE Fellow) Prof. Dr. Nadir Yılmaz’ın 
dijitalleşme ve otomotiv sektörüne etkilerine ilişkin kaleme aldığı yazısı, 
PwC Türkiye Dolaylı Vergi Hizmetleri Direktörü Murat Kutlu’nun 
Otomotiv sektöründe geri kazanım katılım payı uygulamasına dair 
değerlendirmeleri, Prof. Dr. Yılmaz Aslan’ın Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
hakkında görüşleri, haberler, araştırmalar ve ODD otomotiv sektörü 
verileriyle karşınızdayız. 

Son olarak temennimiz, KOVİD-19 salgınının en kısa zamanda 
tüm dünyada kontrol altına alınarak, her bakımdan en az zararla 
atlatılmasıdır. Herkes için sağlıklı günlere en kısa zamanda ulaşmak 
dileğiyle ODD Dergi’yi dijital ortamda keyifle okumanızı dileriz.
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“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” 
açıklandıEK

ON
OM

İ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

18 Mart 2020’de düzenlenen “Koronavirüsle 

Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”nda 

KOVİD-19’un yol açtığı küresel salgın 

sürecini değerlendirdi. Erdoğan, toplantıda 

hükümetin aldığı önlemleri aktardı ve 

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini 

kamuoyuyla paylaştı. 

 11  Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle ni-
san, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi 
siciline “mücbir sebep” notu düşülecek. 

 12  Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini 
içeren içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay erteleniyor.  

 13  Asgari ücret desteğini devam edecek.

 14  Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha 
etkin hale getirilecek. 

 15  Kısa Çalışma Ödeneği devreye alındı. Bunun için gereken 
süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine 
ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, 
işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak.  

 16  En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltildi.

 17  Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında öde-
necek. Emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin şubelere 
gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması 
sağlanacak.

 18  Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği 
kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar 
için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıldı.  

 19  İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık 
telafi çalışma süresi 4 aya çıkartıldı.

 20  Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı 
hem üretimde hem de perakende de belirlenen önceliklere göre 
alternatif kanallar geliştirilecek.

 21  Tek başına yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlar için, sosyal 
hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip 
programını devreye alındı.

 1  Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, 
Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfek-
siyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV 
tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 
altışar ay ertelendi.

 2  Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulanmayacak. 

 3  Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat 
payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle 
ertelendi.  

 4  İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 
18’den yüzde 1’e indirildi.

 5   KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit 
akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz 
ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave 
finansman desteği sağlanacak.

 6  İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım 
oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı des-
teği verilecek. 

 7  Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek 
talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi 
borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 
ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. 

 8  Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya 
çıkartılacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendi-
ği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile 
KOBİ’lere verilecek.  

 9  Uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri 
devreye alınması teşvik edilecek.

 10  500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir mik-
tarı yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 
10’a düşürülecek.
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Reklamda gösterilen Benzinli Civic Sedan Executive+ versiyonu için birleşik tüketim değeri 5.7 lt/100 km ve CO2 emisyon değeri 130 g/km’dir. EU 2018/1832 
ölçüm metoduna göre, ideal şartlarda elde edilen NEDC test değerleridir. (Emisyon seviyesi: Euro 6/DG) Normal kullanım koşullarında farklılık gösterebilir.
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34. ODD Genel Kurul 

34. ODD Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 

yeniden ODD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce



24x30cm.indd   1 27.02.2020   19:23
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16 Mart 2020’de, Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleştirilen toplantıda, 

yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri belirlendi.

DENETLEME KURULU YEDEK

Nurkan Yurdakul 
Genel Müdür, Mazda Motor Logistics Europe NV

Kağan Dağtekin 
Otomotiv Grup Başkanı, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.

Alpagut Girgin 
Genel Müdür, Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti.

YÖNETİM KURULU YEDEK

Halil Karagülle 
Genel Müdür, Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş.

Zafer Başar 
Genel Müdür, Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.

Emre Doğueri 
Türkiye, Kuzey Afrika (NAF) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) 

Genel Müdürü, Nissan Otomotiv A.Ş.

Nihat Tuduk 
CFO, Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti.

Tansu Giz 
Genel Müdür Yardımcısı, Iveco Araç Sanayi ve Tic. A.Ş.

DENETLEME KURULU

Özgür Yücetürk
Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı, 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

Şükrü Bekdikhan 
İcra Kurulu Başkanı, Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri A.Ş.

Murat Berkel 
Genel Müdür, Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 

YÖNETİM KURULU

Ali Bilaloğlu 
İcra Kurulu Başkanı, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

Ali Haydar Bozkurt 
CEO, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.

Altan Aytaç 
FIAT Marka Direktörü, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Dr. Berk Çağdaş 
Genel Müdür, Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

Hakan Tiftik 
İcra Kurulu Başkanı, Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.

İbrahim Anaç 
Genel Müdür, Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.

Bülent Kılıçer 
Genel Müdür Yardımcısı, Honda Türkiye A.Ş.

ODD’nin 2020-2022 Dönemi 
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeler i
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Kİ

NL
İK





12

Dİ
YA

LO
G

ACEA’nın öncelikli çalışmaları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

ACEA’nın 2020 için öncelikleri arasında 2050’ye kadar karbon 
nötr karayolu ulaşımına geçiş için bir yol geliştirilmesi ve Avrupa 
otomobil sektörünün uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğinin 
sağlanması yer alıyor. Sektörümüzün değişim ve dönüşümünün 
erken aşamalarındayız. Yeni teknolojiler, çevresel sorunlar ve 
her zamankinden daha katı olan regülasyonlara bağlı talepler, 
sektörümüzün Avrupa’daki geleceğini yeniden şekillendirmede 
önemli bir rol oynayacak.

On altı üye firmamız karayolu ulaşımının dönüştürülmesi 
amacıyla tüketiciyi ilk sıraya koymakla kalmayıp, aynı zamanda 
sektörümüzün değişimlere uyum sağlayarak dönüşümüne 
öncülük etmek istiyor. Mobilitenin herkes için ekonomik 
kalması gerektiğine ve sektörün rekabet gücünü daha da 
güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Üyelerimiz sıfır emisyonlu araçlara yaptığı yatırımları büyük 
ölçüde artırdığı dönemlerde sadece Avrupa değil, küresel pazar 
da daralacak. Bu nedenle karbon nötr ulaşıma geçişin politika 
yapıcılar tarafından çok iyi yönetilmesi gerekiyor.

Sektörümüzün Avrupa ekonomisinin merkezinde olduğunu, 
milyonlarca iş sağladığını, çevreci üretim ve inovasyon 
çabalarına öncülük ettiğini de unutmamalıyız.

Otomotiv pazarının 2019 yılındaki küresel performansını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 2020 beklentilerinizi paylaşır mısınız?

Avrupa Birliği’nde 2019’da otomobil satışları yüzde 1,2 arttı ve 
toplamda 15,3 milyondan fazla adede ulaştı. Bu, pazarın art 
arda büyüdüğü altıncı yıldı. Geçen yıl, Eylül 2018’de başlayan 
WLTP emisyon testinin kalıcı etkisi nedeniyle zayıf başlamıştı. 
Neyse ki yılın son çeyreği ve özellikle aralık performansı, 
AB pazarının yıllık performansını olumluya çevirdi.

2050’ye kadar, 
karbon nötr 
karayolu ulaşımı 
mümkün

“Otonom araçlar, mobilite maliyetini azaltırken yolcu taşıma hizmetlerinin 
kullanılabilirliğini artırarak, milyonlarca insanın, özellikle kısıtlı hareket 
kabiliyeti olan kişiler ve yaşlıların mobiliteye erişmesine imkân sunacaktır. 
Otonom sürüşün önemli bir katkısı da verimlilik ve çevreyle ilgilidir. Trafik 
sıkışıklığını azaltarak ulaşım sistemimizin verimliliğini artıracak olan 
otonom araçlar, yakıt tüketiminde ve emisyonlarında azalma sağlayacak, 
böylece iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynacaktır.”

Eric-Mark Huitema
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Sekreteri



Onu size saatlerce
anlatabiliriz.

 Ama kullanması
çok daha eğlenceli.

Yeni Opel Corsa’yı size saatlerce anlatsak bitiremeyiz. En iyisi gelin, bilmek isteyebileceğiniz birkaç özellikle başlayalım... Yeni 
Opel Corsa’da eğlence, göz alıcı renkler ve artık imzaya dönüşmüş silüet çizgileriyle başlıyor. Devamında karakteristik Alman 
mühendisliği ve standart sunulan birinci sınıf konfor var. Sonra yola çıkıyorsunuz... 8 ileri otomatik şanzıman verimliliği artırıp 
sürüş keyfini zirveye taşırken spor modu sizi maceraya bir adım daha yaklaştırıyor... Hatta uzaklara gidelim! Merak etmeyin, 
309 litrelik bagaja kusursuz bir yolculuk için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi yükleyebilir, arka koltuk sırtlıklarını yatırıp bagaj 
hacmini daha da artırabilirsiniz. Bu arada ısıtmalı koltuğunuz sizi her yolculukta rahatlatırken yolcularınız panoramik açılır 
tavandan manzaranın tadını çıkarıyor olacaklar... İkonik tasarıma gizlenmiş detaycılığa güzel bir örnek ister misiniz? Opel 
Corsa öndeki trafiği aydınlatma alanından ayıran ve çevresel yol koşullarına otomatik olarak adapte olan IntelliLux LED® 
Matrix farlara sahip... Yeni Opel Corsa, sadece birinci sınıf araçlarda görülen daha pek çok özellik barındırıyor. Mesela, Aktif 
Şerit Takip Asistanı yolculuklarınızı daha da güvenli hale getiriyor. 10 inçlik renkli dokunmatik ekran ve 7 inçlik dijital gösterge 
paneli birinci sınıf bir multimedya deneyimi yaşatırken, 3D navigasyon sistemi Avrupa çapında gerçek zamanlı trafik bilgisi 
ve navigasyon hizmetleriyle göz dolduruyor... 180° Geri Görüş Kamerası ile tam bir park uzmanına dönüşeceğinizi söylemiş 
miydik?.. Tüm bu konfor özeliklerinin yanı sıra, yepyeni bir sürüş deneyimi sunan sayısız akıllı güvenlik donanımının tadını 
çıkarmaya hazır olun. Her açıdan evrim geçirse de safkan bir Corsa bu... Lütfen en kısa zamanda size en yakın bayimize 
uğrayıp bir test sürüşüne çıkın. Zira biz ne kadar uğraşsak da onu sizin yaşayacaklarınız kadar canlı ve güzel anlatamayız. 
Yok eğer anlatabildiysek, hemen şimdi opel.com.tr’ye girip birkaç tıkla kendi Corsa’nızı seçebilirsiniz. Hâlâ okumaya devam 
ediyor musunuz? Harika! Çünkü hemen aşağıda, sevgili hukuk ekibimizin eklememizi rica ettiği birkaç dipnot var. 

YENİ OPEL CORSA
ANLATILMAZ.
YAŞATIR.
Opel Corsa’nın CO2 emisyonu 77 - 125 g/km, yakıt tüketimi 2,9 - 5,5 l/100 km değerleri arasındadır. Görselde bulunan donanım ve özellikler Türkiye’de satılmakta
olan ürünlerde farklılık gösterebilir veya opsiyonel olarak sunulabilir. Detaylı bilgi için: opel.com.tr
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Ancak şimdi küçülen bir pazarla karşı karşıyayız. ACEA, AB 
otomobil satışlarının 2020’de yüzde 2 azalacağını öngörüyor. 
Son yedi yılda satışlardaki ilk düşüş bu olacak!

Küresel otomobil sektöründe bir yavaşlama olduğunu 
görüyoruz. Satışlar ABD ve Çin gibi diğer büyük pazarlarda 
da düşüyor. Örneğin geçen yıl ABD’de (otomobil, kamyonet 
ve SUV’ları içeren) hafif araç satışları 2018’e göre yüzde 1,3 
azalarak 17 milyon 47 bin 725 adet oldu. 2020 ABD pazarı için 
tahminler, AB’de öngördüklerimizle uyumlu, yaklaşık yüzde 2 
oranında bir düşüş bekleniyor.

Bunun da ötesinde, şu anda son derece zorlu bir jeopolitik 
ortamla karşı karşıyayız. 2016 referandumunun ardından Birleşik 
Krallık geçen ayın sonunda Avrupa Birliği’nden resmi olarak 
ayrıldı. Buna pişman olunsa da ben şimdilik anlaşmasız, felaket 
yaratacak bir Brexit senaryosundan kaçınıldığına sevindim.

Şimdi otoriteleri, “sıfır gümrük vergisi”ni devam ettiren, gümrük 
prosedürlerini kolaylaştıran ve AB ile İngiltere arasındaki 
regülatif uyumun sürdürülmesini sağlayan bir ticaret anlaşması 
için hızla tartışmalara katılmaya çağırıyoruz. 

Avrupa’daki üretim zincirimizin derinden bağlı oluşu göz önüne 
alındığında, AB ve İngiltere arasındaki ticaretin elbette mümkün 
olduğunca serbest ve sorunsuz kalması çok önemlidir.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde kurallara dayalı 
ticarete şu anda uluslararası düzeyde itiraz edilmektedir. 
Bildiğiniz gibi, otomotiv üreticileri büyük ölçüde küresel tedarik 
zincirlerine güveniyor. Bu nedenle mal ve hizmet ticaretinde 
kesinlik ve öngörülebilirlik isteriz.

ABD, Japonya ve Kore’den meslektaşlarımızla birlikte DTÖ 
üyelerine anlaşmazlık çözüm mekanizmasının mevcut çıkmazını 
hızla çözme çağrısında bulunuyoruz. Son olarak, DTÖ’nün 21. 
yüzyılda küresel ticaretin doğasını daha iyi yansıtabilmesi için 
modernleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Önümüzdeki on yıl içinde otomotiv teknolojilerinde ne gibi 
gelişmeler bekliyorsunuz? Sizce geleceğin teknolojileri ne 
olacak ve hangileri öne çıkacak?

Konuştuğum tüm sektör uzmanları, otonom sürüşün seyahat 
etme ve ürün taşıma şeklimizi değiştiren önemli bir teknolojik 
gelişme olduğu konusunda hemfikir. Şu an bile mobilitenin ve 

“Otonom sürüş, seyahat ve ulaşım 
deneyimimizi değiştirecek gerçek 
bir paradigma değişimidir. 
Otomasyon gelecekte daha da 
geliştikçe sürücüler ve yolcular 
olarak okuma, çalışma veya 
elektronik cihaz kullanma gibi yeni 
etkinliklerin tadını çıkarabileceğiz.”

ulaşımın geleceğini yeniden şekillendiriyor. Ulaşım sistemine 
tam olarak entegre edildiğinde, doğru ve destekleyici önlemlerle 
birlikte otomasyonun bazı çok önemli sosyal hedeflere 
ulaşılmasına da büyük katkıda bulunması bekleniyor.

Elbette çok farklı otonom sürüş seviyeleri var: Sürücülerin 
araçlarını kullanmasına yardımcı olan bir seviyeden, sürücüyü 
bir sistemle tamamen değiştiren seviyelere kadar yükselen 
teknolojiler mevcut. Ancak otomasyonun insan hayatını nasıl 
daha da iyileştireceğine odaklanmak istediğim için teknolojiyi bir 
an için kenara bırakalım.

Her şeyden önce otonom sürüşün, seyahat ve ulaşım 
deneyimimizi değiştirecek gerçek bir paradigma değişimi 
olduğunu vurgulayayım. Otomasyon gelecekte daha da 
geliştikçe sürücüler ve yolcular olarak okuma, çalışma 
veya elektronik cihaz kullanma gibi yeni etkinliklerin tadını 
çıkarabileceğiz.

Sonuçta araçlar tamamen otonom hale geleceğinden, sürücüye 
artık gerek kalmayacak. Bu, mobiliteyi eğlence ile birleştirmek 
açısından inovasyon için daha da fazla alan sağlayacaktır. 
Gerçekten de otomasyon, otomatik sistemler aktifken 
sürücülerin diğer faaliyetleri gerçekleştirmelerine izin vererek 
özgürlüğümüzü ve konforumuzu artırmakla ilgilidir.

İkincisi ve bence en önemlisi şu ki, otonom araçlar, mobilite 
maliyetini azaltırken yolcu taşıma hizmetlerinin kullanılabilirliğini 
artırarak milyonlarca insanın mobiliteye erişimini sağlayacak. 

Sheer  
Driving Pleasure

Bir Sedan’ın göz alıcılığı ve konforu, bir Coupé’nin 
sportifliği ve dinamizmi. İki farklı tarz 
Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé’de buluştu.
Detaylı bilgi bmw.com.tr’de.

İYİ BİR İKİLİ 
OLACAKSIN
YENİ BMW 2 SERİSİ GRAN COUPÉ
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“Karbon nötrleşmesine geçişin 
politika yapıcılar tarafından çok iyi 
yönetilmesi gerekiyor. Mobilite, bir 
kişinin nerede yaşadığına veya ne 
kadar kazandığına bakılmaksızın 
tüm insanlar için ekonomik 
olmalıdır.”

Hollanda vatandaşı olan Eric-Mark Huitema, 
Delft University of Technology’de kimya 
ve INSEAD’de işletme ve satış yönetimi 
eğitimi aldı. ACEA’dan önce Global Akıllı 
Ulaşım Lideri olarak IBM’de çalışıyordu. 
Huitema burada, hükümetler için optimize 
edilmiş ulaşım çözümlerine ve akıllı şehirlere 
odaklandı. Huitema, Ekim 2019’dan bu yana 
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 
Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. 

sorumluluktur ve tüm paydaşların artan çabalarıyla bütüncül bir 
yaklaşım gerektiren sismik bir değişimi temsil edecektir.

Zaten on altı üyemiz halihazırda yakın zamanda belirlenen iddialı 
2025 ve 2030 CO2 salınımı azaltma hedeflerini gerçekleştirmek 
için büyük yatırımlar yapıyor, ancak 2050’de karbon 
nötrleşmesine doğru ilerledikçe sektörümüzde yasal anlamda 
kesinlik ve uzun vadeli istikrar gerekecektir. ACEA’nın “Yeşil 
Anlaşma’nın uygulanmasına yardımcı olacak 10 puanlık plan”ını 
ocak ayında başlattık. Bu önemli önerileri paylaşmak isterim.
Her şeyden önce, müşterilerimizin Avrupa’daki birçok farklı 
mobilite ihtiyacını yansıtmak için teknolojik tarafsızlık garanti 
edilmelidir. Uygulamada bu, politika yapıcıların mümkün olan 
en iyi sonuçları elde etmeye çalışırken belirli teknolojileri 
dayatmaması veya CO2 salınımının azaltılmasını sağlayabilen 
araçları yasaklamaması gerektiği anlamına gelir.

İkincisi, araçların ortalama yaşı yıldan yıla artmaya devam 
ettiği için karbon nötrleşmesine daha bütünsel bir yaklaşım 
gerekiyor ve bu da yollarımızda halihazırda kullanılan tüm 
araçları kapsıyor. Bu, araçların verimliliğini daha da iyileştirmeyi 
ve düşük karbonlu enerji taşıyıcılarına yönelimin artmasını 
gerektirecektir. 

Bu da bizi üçüncü tavsiyemize getiriyor. Alternatif yakıtlarla 
ilgili olarak ise yoğun bir şarj ağı ve yakıt istasyonları acilen 
Avrupa çapında konuşlandırılmalıdır ve bunlar hem binek hem 
de ticari araçlar için uygun olmalıdır. Benim görüşüme göre 
bu, sektörümüzde karbon nötrlüğünü sağlamak için en önemli 
yoldur. Bu nedenle ACEA, ulusal hükümetler için net uygulama 
tedbirlerinin yanı sıra zorunlu hedeflerin de olması gerektiğine 
inanmaktadır. Alternatif yakıtlı kamyonların altyapı ihtiyaçları 
binek araçlardan çok farklı olduğundan onların gereksinimlerinin 
de dikkate alınması gerekiyor.

Aynı zamanda, yeni düşük emisyonlu teknolojilerin pahalı 
olduğunu ve gelecekte de böyle olmaya devam edeceğini 
bilmemiz gerekir. Yüksek fiyatların filoların yenilenmesini 
yavaşlatmamasını sağlamak için otomobil ve ticari araç 
kullanıcılarının yararlanabileceği tutarlı ve ekonomik olarak 
sürdürülebilir teşvikler uygulanmalıdır.

Bunun, çevreci teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmanın 
en etkili yolu olduğuna inanıyorum. Çünkü karbon nötr ulaşıma 
geçiş, ancak düşük ve sıfır emisyonlu araçlar tüketiciler ve 
özellikle de her zaman maliyetleri düşünen profesyonellerin 
tercihi olduğunda başarılı olacaktır.

Son olarak karbon nötrleşmesine geçişin politika yapıcılar 
tarafından çok iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulamalıyım. Bu 
hassas değişimin toplumsal ve ekonomik sonuçlarını görmezden 
gelemezler. Mobilite, bir kişinin nerede yaşadığına veya ne kadar 
kazandığına bakılmaksızın tüm insanlar için ekonomik olmalıdır.

Sektörün sıfır emisyon planlarını değerlendirir misiniz?

Politika yapıcılar ve sektörümüz için değişimin en büyük itici 
güçlerinden biri elbette çevresel endişeleri ele alma gereğidir. 
Yeni Avrupa Komisyonu, Avrupa’yı dünyanın “iklime zarar 
vermeyen” ilk kıtası yapmak amacıyla “Yeşil Anlaşma”yı çalışma 
planının merkezi haline getirdi.

ACEA olarak 2050’ye kadar karbon nötr karayolu ulaşımının 
mümkün olduğuna inanıyoruz. Otomobil üreticileri üzerlerine 
düşeni yapmak istiyor ve komisyonun bu anlaşmasını 
destekliyor. Ancak önümüzdeki zorlukları ele almak ortak bir 

Bu, özellikle profesyonel sürücülerin az olduğu veya kamu 
harcamaları kesintileri nedeniyle yıllar boyunca otobüs 
güzergahlarının azaltıldığı kırsal alanlar ve banliyöler gibi düşük 
ve dağınık talebe sahip bölgelerde geçerli.

Dahası otomasyon, kısıtlı hareket kabiliyeti olan kişiler ve yaşlılar 
için mobiliteye erişim sunacaktır. Bu insanlar için otonom araçlar 
sağlık hizmetlerine, ailelerine, arkadaşlarına, şehir merkezlerine 
ve uzak yerlere daha fazla erişim sağladıkları için toplumsal 
içermeyi büyük ölçüde artıracaktır.

Üçüncüsü, otomasyon “Hizmet olarak Mobilite” (Mobility as 
a Service) ekosistemine entegre edilebilecek yeni mobilite 
çözümleri sunarak sürdürülebilir ulaşıma katkıda bulunuyor. 
Somut olarak bu, şehirler ve bölgelerin, yüksek kapasiteli toplu 
taşıma ve özel taşımayı çeşitli ve değişen müşteri ihtiyaçlarını 
karşılayabilen bireysel çözümlerle birleştirebilen bir ulaşım 
sistemi oluşturmasına olanak tanır. Entegre mobilite, kullanıcı 
merkezli çoklu ulaşım seçenekleri sunmaya yardımcı olacaktır.

Otonom sürüşün dördüncü önemli katkısı verimlilik ve çevreyle 
ilgilidir çünkü otomasyon trafik sıkışıklığını azaltacak ve ulaşım 
sistemimizin verimliliğini artıracaktır. Bu, yakıt tüketiminde ve 
emisyonlarında azalma sağlayacak, böylece iklim değişikliği 
sorununun çözümüne de olumlu yansıyacak ve hava kalitesini 
artıracaktır.

Son olarak otonom sürüş yollarımızdaki güvenliği daha da 
artırmaya yardımcı olacaktır. Gerçekten de otomasyonun sürüş 
sırasında insan hatası riskini büyük ölçüde azaltması bekleniyor, 
ki insan hatası pek çok kazada önemli bir faktördür. Bu nedenle 
otomasyon, AB’nin 2050 hedeflerinden biri olan “sıfır yol ölümleri” 
hedefine önemli bir katkıda bulunacaktır. Günümüzün güvenlik 
teknolojilerinin pek çoğu (kazaları tamamen önleyen veya en 
azından sürücünün etkisini azaltma konusunda aktif rol oynayan) 
halihazırda araçların kendi kendilerini kullanacağı bir gelecek için 
sürücüleri ve diğer kullanıcıları hazırlamaya başlıyor bile.

Eric-Mark 
Huitema 

kimdir?
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Türkiye ekonomisinin 2020’de genel olarak nasıl bir seyir 
izlemesini bekliyorsunuz? Türkiye ekonomisini bekleyen 
başlıca riskler sizce neler olacaktır? 

Yeni Ekonomik Programda konulan hedefler çerçevesinde 
değerlendirdiğimizde 2020’de büyümenin birincil öncelik 
olacağını görüyoruz. Hükümet kanadından gelen sinyaller 
Merkez Bankası’nın da bu konuda destek vereceğine ve faiz 
indirimlerine devam edileceğine işaret ediyor. Öte yandan 
enflasyon beklentilerinde kalıcı bir düşüş sağlanmadan gelen faiz 
indirimlerinin piyasadaki reel faizleri negatif seviyelere çekmekte 
olduğunu da görüyoruz. Bu durumun 2020’de Türkiye ekonomisi 
için önemli bir risk olabileceğini düşünüyorum. Çünkü negatif reel 

faiz bir taraftan TL tasarrufları azaltarak döviz talebini artırabilir, 
diğer taraftan harcamaları ve dolayısı ile büyümeyi destekleyerek 
cari açığı artırır ki her iki durumda da kur üzerindeki yukarı yönlü 
baskılar artarak finansal istikrar açısından risk doğurur. 

Bu noktadan hareketle 2020 için bir diğer önemli riskin fiyat 
istikrarı olduğunu düşünüyorum. 2019’da hem düşük büyüme 
hem baz etkisi hem de yılın ilk yarısında uygulanan sıkı para 
politikası duruşu sayesinde enflasyonda 8 puanlık bir düşüşle 
yüzde 12 seviyesine indik. Ancak 2019’un ikinci yarısından 
itibaren TCMB’nin bir faiz indirim döngüsü başlatmış olduğunu 
görüyoruz.  Bu hızlı gevşeme döneminin koyulan enflasyon 
hedefi ile tutarlı olmadığını düşünüyorum. Bir önceki seneden 
farklı olarak büyümede güçlenme emareleri görüldüğü anda 
fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskılar da tekrar devreye 
girebilir. Ayrıca beklenti oluşumu açısından Merkez Bankası’nın 
güvercin duruşunun  enflasyonla mücadele konusundaki inancı 
zedelediğini düşünüyorum.

Döviz kurlarında hareketliliğin önümüzdeki dönemde devam 
etmesini bekliyor musunuz? Döviz kurlarının seyrinde neler 
etkili olabilir? 

Döviz kurlarındaki hareketlilik arz ve talepteki değişmelerden 
kaynaklanıyor. Döviz talebini belirleyen önemli bir faktör yerli para 
birimine ödenen faiz oranıdır. TL’ye ödenen faizin düşmesi, hele 
de negatif seviyelere inmesi vatandaşların tasarruflarını dövize 
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“Son dönemde dünya genelinde 
çevreci politikaların daha güçlü 
telaffuz edildiğini gözlemliyoruz.  
Özellikle Christine Lagarde’ın ECB’nin 
başına geçmesi ile birlikte iklim 
değişikliği Avrupa Merkez Bankası 
politikalarında bir adım öne çıktı. 
Dolayısı ile Türkiye’nin çevreye 
duyarlı üretim konusunda göstereceği 
hassasiyet ve yapacağı yatırımlar 
meyvesini verecek ve ihracat 
pazarlarında payını artırmasında 
önemli bir rol oynayacaktır.”

Prof. Dr. Selva Demiralp
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yapı Kredi Ekonomi Araştırmaları Kürsü Başkanı
Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu Direktörü

   Küresel ticarette 
güçlenmek için 
çevreye duyarlı 
üretim şart
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yönlendirmelerinde önemli bir sebep.  Faizler düşerken risk 
primimizin artıyor olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda 
TL cinsi varlıkların yabancı yatırımcı açısından da cazip olmadığını 
görüyoruz. 

Döviz kurlarının seyrinde içeride izlenen politikaların yarattığı 
risklere ilave olarak global konjonktür ve jeopolitik risklerin de 
önemli belirleyiciler olduğunu unutmamak lazım. Şayet FED 
(ABD Merkez Bankası) ve ECB (Avrupa Merkez Bankası) gibi 
büyük merkez bankaları gevşek para politikası duruşlarına devam 
ederlerse (ki şu an itibarıyla gelen sinyaller bu yönde) bu durum 
bizim lehimize işler. Çünkü döviz arzı artar. Öte yandan dış 
ilişkilerde özellikle Suriye’deki gelişmeler ülke riskimizi ve dolayısı 
ile TL cinsi varlıklara olan talebi doğrudan etkileyen faktörler. 

Önümüzdeki süreçte FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın 
izleyeceği politikalar hakkında öngörülerinizi alabilir miyiz? 

Her iki merkez bankasının da 2020’de oldukça destekleyici 
politikalar izleyeceğini tahmin ediyorum. FED cephesinden gelen 
son sinyaller oldukça güvercin. Powell son toplantıda enflasyonun 
yüzde 2’nin altında kalması konusunda rahatsızlıklarını bir kez 
daha vurguladı. Tahvil alımlarına en azından 2020’nin ikinci 
çeyreğine kadar devam edileceği söylendi. ECB cephesinden 
de benzer sinyaller alıyoruz.  Yeni başkan Lagarde, Draghi 
döneminde açıklanan tahvil alım politikaların devam edeceğine 
işaret etti. Yine Draghi gibi Avrupa Bölgesinin ekonomik 
sorunlarının salt para politikasıyla çözümlenemiyeceğini, negatif 
faiz politikasının riskleri olduğunu,  maliye politikası ve yapısal 
reformların para politikasına destek vermesi gerektiğini söyledi. 
Eski bir  siyasetçi olan Lagarde’in bu noktada Draghi’den daha 
avantajlı bir durumda olduğunu ve Euro bölgesi hükümetlerinden 
destek alma konusunda daha başarılı olabileceğini umuyorum.

FED ve ECB’nin destekleyici para politikası uygulaması bir yere 
kadar bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin işine geliyor. Eğer 
durgunluk riski çok yüksek değilse ve uygulanan politikalar ihtiyati 
politikalar ise bu durum gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını 
destekliyor. Ama eğer ciddi bir durgunluk riski baş gösterirse o 
noktada risk iştahı ciddi şekilde azalıyor. Her ne kadar ABD ya 
da Avrupa’da 2020’de belirgin bir yavaşlama tahmin edilmese 
de bu tür tahminlerin sıkça değişebildiğini unutmayıp temkinli 
yaklaşmakta fayda var. 

  Euro Bölgesi’nde 
2020’de de yüzde 1 civarında 

büyüme bekleniyor

Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı konumundaki 
Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik gelişmeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Brexit’in ne gibi etkileri oluyor? 

Avrupa’dan son gelen rakamlara baktığımızda 2019’da Euro 
Bölgesi’nde yüzde 1 ile yedi yılın en düşük büyüme rakamının 
gerçekleştiğini görüyoruz. Bir momentum kaybı politika yapıcılar 
tarafından da teleffuz edilmekle birlikte 2014 sonrası dönemde 
negatif büyüme görülmemiş olmasını sürdürülebilir büyüme 
açısından bir başarı olarak görenler de var. Buradan hareketle 
2020’de de yüzde 1 civarında bir büyüme bekleniyor.

Büyümede daha yüksek rakamlar elde edilememesi  kısmen 
para politikası ve maliye politikasının bir türlü uyum içinde 

çalışamamasından, kısmen ticaret savaşlarının global talep 
üzerindeki yavaşlatıcı etkisinden, kısmen de Brexit’ten 
kaynaklanıyor.  Anlaşmasız Brexit’in yarattığı politik ve ekonomik 
belirsizlik talebi baskılayan önemli bir faktör. 

Önümüzdeki dönemde 
korona virüsü 

potansiyel bir risk olmaya 
devam ediyor. 

Önümüzdeki dönemde korona virüsü potansiyel bir risk olmaya 
devam ediyor.   Virüs değişik kanallardan etkili olabilir: Bir taraftan 
Çin gibi büyük bir ülkedeki ekonomik yavaşlama  dünyanın geri 
kalanı için pazar imkanlarını daratabilir. Diğer taraftan virüsün 
dünya geneline yayılması üretim ve talepte global bir yavaşlama 
getirebilir.  İlave olarak ucuz ara malı ithalatında Çin’e dayanan 
ülkeler bu ürünleri daha pahalı pazarlardan temin etme yoluna 
gittikleri sürece fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşabilir.  

Son dönemde dünya genelinde çevreci politikaların daha güçlü 
telaffuz edildiğini gözlemliyoruz.  Özellikle Lagarde’ın ECB’nin 
başına geçmesi ile birlikte iklim değişikliği ECB politikalarında 
bir adım öne çıktı. Dolayısı ile Türkiye’nin çevreye duyarlı üretim 
konusunda göstereceği hassasiyet ve yapacağı yatırımlar 
meyvesini verecek ve ihracat pazarlarında payını artırmasında 
önemli bir rol oynayacaktır.

Merkez bankalarının diğer ekonomik faktörlerle birlikte iklim 
değişikliğinin de fiyatlar ve ekonomi üzerindeki etkilerini 
değerlendirip buna göre politikalar geliştirmesi, finansal sistemin 
iklim değişikliğinin yaratacağı olası risklerden etkilenmemesi için 
tetikte olması beklenen adımlar. Ancak ECB özelinde acaba ilave 
bir adım atılır ve tahvil alımları konusunda iklime duyarlı şirketlere 
öncelik verilir mi sorusu şu sıralar gündemde. Bu tür bir adıma 
Merkez Bankası bağımsızlığını yıpratabileceği için pek ihtimal 
vermemekle birlikte iklim değişikliği konusunun bulaşıcı bir etkiyle 
yakın dönemde gündemdeki payını artacağını düşünüyorum. 

Sürdürülebilir büyüme neden önemli? Bu konuda biz 
neredeyiz?

Büyümenin sürdürülebilir olması bir seneden diğerine önemli 
iniş çıkışlar yaşamaması anlamına geliyor. Ekonominin çok 
hızlı büyümesi enflasyon yaratır ki enflasyon gelir dağılımında 
bozulma, tasarrufları zayıflatma, dış borcu artırma, belirsizlik 
yaratarak yatırımların önüne geçme gibi problemleri beraberinde 
getirir. Ekonominin çok yavaş büyümesi ise işsizlik yaratır, vergi 
gelirlerini düşürür. Dolayısı ile ekonomi için en sağlıklı olan 
büyüme iniş çıkış yaratmadan bir yıldan sonraki yıla sürdürülebilir 
olan büyümedir. Bu ise ekonominin potansiyel büyüme hızı 
dediğimiz uzun vadeli ortalama büyümesidir. 

Para ve maliye politikasının amacı ekonomiyi sürdürülebilir 
büyüme hızında tutmak ve kısa vadede aşırı ısınmaya sebep 
olabilecek salt büyüme odaklı politikalardan kaçınmak olmalıdır. 
Türkiye’nin büyüme patikasına baktığımızda malesef benzer 
gelişmekle olan ülkelerden daha oynak bir yol izlediğimizi 
görüyoruz. Hızlı büyüme dönemlerini yükselen enflasyon, kur ve 
sonrasında talepte görülen hızlı daralma dönemleri izliyor. Bunun 
yerine daha istikrarlı büyüme hedefleri belirlenmesi toplumsal 
refahı artıracak ve potansiyel üretim kapasitemizi de artıracaktır. 
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Dijitalleşme sayesinde iş yapma biçimleri değişti, birçok 
sektör bu gelişmelerden etkilendi. Tasarım, üretim, 
enerji, sürücüsüz araçlar vb. gibi alanlar açısından 
değerlendirdiğimizde dijitalleşmenin otomotiv sektörüne 
sağladığı en önemli avantajlar sizce nelerdir?

Hepimiz biliyoruz ki enerji tüm bu gelişmelerin ana nedenini teşkil 
etmektedir. Yıllar öncesinden enerjinin etkili ve verimli kullanılması 
otomotiv sektörü içinde bir tasarım faktörü olarak kullanılmıştır. 
Buna göre düşük hacimli ve karosere sahip araçların dizayn 
edilmesi, malzeme teknolojisinde ki gelişmelere paralel olarak 
ağırlığın azaltılması gibi tüm örnekler esasında dijital teknolojilere 
yol vermiştir. Geldiğimiz noktada ise ulaşım sektöründe insan 
gücüne ve emeğine dayanmadan iş yapabilme kabiliyetine sahip 
araçların günlük hayatımızı yönlendirmesi hem enerji güvenliği 
hem de çevresel faktörler bağlamında çok olumlu gelişmeleri 
beraberinde getirecektir. Son yıllarda bir otomobilin dizayn 
aşamasından ürün olarak ortaya çıkmasında gecen zamanın 
ne kadar kısaldığına bakılırsa dijitalleşmenin en önemli avantajı 
verimi artırması ve daha kısa sürede güvenilir ürün ortaya 
çıkmasını sağlamasıdır.

Otomotiv sektöründe, teknoloji ve dijitalleşme konularında 
yaşanan gelişmeler küresel büyümede nasıl bir rol oynuyor? 

Son kullanıcının elindeki makinayı yenisi ile değiştirmesi üreticinin 
bir sonraki adımı daha rahat atmasını sağlamaktadır. Katma 

değeri yüksek ürünlerin toplum hayatında kabul görmesi o 
ürünün pazar payını hızlı bir şekilde artırmaktadır. Bu noktada 
otomotiv dijital teknolojilere yatırım yapanların gelecekte daha 
da çok kazanacakları bir sektör olacaktır. Patenti alinmiş, son 
kullanıcıya ulaşmış ve Ar-Ge yatırımı yapılmış bir ürünün piyasa 
payı önce ait olduğu markaya ve sırasıyla vergilendirildiği ülkeye 
katkı sağlayacaktır. Bunların yanı sıra, akıllı otomobillerin imalatı 
için akıllı fabrikaların kurulması, akıllı otomobillerin kullanımı 
içinse akıllı şehirlerin kurulması söz konusu olduğundan 
otomotiv sektörü diğer sektörlerin de değişmesini sağlayacak ve 
büyümede pozitif etkileri direk ve dolaylı olarak görülecektir.

Yapay zekâ çalışmalarının otomotiv sektöründeki 
yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnsan faktörü güvenlikte her zaman birincil etken olmuştur ve 
otomotiv sektörü için 21. yüzyılın temel kazanımı haline gelmiştir. 
Burada insanın sosyal hayata katabileceği verimi artırmak ancak 
insan gibi düşünebilen mekanizmalar sayesinde olabilecektir. 
Yapay zekâ ürünü mal, makina ve hizmetlerin tümü de bu amacı 
taşımaktadır. Otomotiv sektörü de her alanda bu teknolojiyi en 
üst segmentte kullanması gerekmektedir. Uzun vadede yapay 
zekâ çalışmaları otomasyondan dolayı akıllı imalat, tedarik 
zinciri, bağlı ve otonom araçlar, satış tahmini ve sektör işletmesi 
gibi konularda otomotiv sektörünü daha verimli yapacak, 
belirsizliklerin azalmasını sağlayacak ve global ekonomiye ilave 
katkıları olacaktır. 

“Otomotivde 
dijital 
teknolojilere 
yatırım 
yapanlar çok 
kazanacak”

Prof. Dr. Nadir Yılmaz 
Howard Üniversitesi Makina Mühendisligi Bölüm Başkanı
SAE International Şeref Üyesi (SAE Fellow)
Türkiye Otomotiv Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi“Türkiye’nin yerli otomobil projesi, 

küresel marka haline gelebilirse 
inovasyon alanında ilerlememizi sağlayacaktır. 
Bu da yerli teknolojik çalışmaların önünü açarak, pil teknolojileri, yazılım, 
siber güvenlik ve diğer dijital mühendislik alanlarına yön verecektir.”
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Türkiye’de otomotiv sektörü inovasyon konusunda hangi 
aşamada?

Tüm dünyada otomotiv sektörü her zaman tüm sektörlere 
kaynak sağlayabilen bir ekonomik katman oluşturmuştur. 
Türkiye’de otomotiv sektörünün bilhassa son 20 yılda atılım 
yaptığını görüyoruz. Fakat bu gelişmelerin çoğunluğunu 
otomotiv yan sanayisi oluşturmaktadır. Firmalar ülkemiz 
insanlarının alışkanlıklarını iyi analiz ettiği için ürünlerinde daima 
marka değerini koruyarak teknoloji gelişimlerini yapmışlardır. 
Ancak ülkemizde yapılan inovasyon daha çok ikincil etapta 
gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin yerli otomobil 
projesi küresel marka haline gelebilirse inovasyon alanında 
ilerlememizi sağlayacaktır. Bu da yerli teknolojik çalışmaların 
önünü açarak pil teknolojileri, yazılım, siber güvenlik ve diğer 
dijital mühendislik alanlarına yön verecektir.

Teori ve ezbere dayalı anlayıştan 
arındırılmış müfredatla, araştırmacı, 
inovasyona yatkın, girişimci gençler 
yetiştirecek eğitim sisteminin 
temellerini oluşturmalıyız.

Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon anlamında küresel rekabette 
yol kat edebilmesi için gerekli reformlar nelerdir?

Üretim ekonomilerinde temel esas maliyetlerin düşük tutularak 
üretimin artırılmasıdır. Bu çerçevede ülkemizde öncelikle üretimin 
artırılması ve artan üretimden elde edilen gelirin yeni ürünlerin 
ve konseptlerin geliştirilmesine yönlendirilmesi için kaynak 
yönetimi belirlenmelidir. Kaynak yönetiminde karar alacaklar 
arasına bilimsel açıdan üniversitelerin, istihdam açısından 
üreticilerin ve kontrolü sağlamak açısından da ilgili bakanlıkların 
dahil olması Ar-Ge oluşumunu sağlayabilecektir. Ülkemizde 
hâlihazırda bunu sağlayabilecek kapasitede kurum ve kuruluşlar 
bulunmaktadır fakat yeterli değildir. Bunun yanı sıra yenilikçi 
yaklaşımın benimsenmesi için çağın ötesinde konseptlerin ortaya 
çıkması gerekmektedir. Var olanı geliştirmek yerine farklı ve 
olmayan bir ürün veya hizmeti ortaya çıkarabilecek bakış açısına 
sahip bir kurumsal yapıyı tesis etmek gerekmektedir. Daha da 
önemlisi eğitim sisteminin bütün yönleriyle gözden geçirilmesi 
ve STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
olarak adlandırılan bilim ve teknolojiye yatırımın okul öncesinden 
başlatılması öncelikli bir reformdur. Teori ve ezbere dayalı 
anlayıştan arındırılmış yeni bir müfredatla, başarının ancak 
takım çalışmasıyla elde edilebileceğini kavramış, araştırmacı, 
inovasyona yatkın, girişimci gençler yetiştirebilmeliyiz. Yeni 
bir eğitim sisteminin temellerini oluşturmalıyız. Ayrıca, “beyin 
göçünü” önlemek için gerekli istihdamı, teşviki ve çalışma 
ortamını Ar-Ge ve diğer alanlarda sağlamalıyız.

Küresel ticaret savaşları otomotiv sektörüne nasıl yansıyor? 
Türkiye otomotiv sektörünün küresel ticaret savaşlarından 
minimum düzeyde etkilenmesi için hangi önlemler alınabilir?

Otomotiv sektörü ağır sanayinin ürünlerini kullanan ve değerli 
ürün haline getiren bir sektördür. Bu nedenle ticaret savaşına 
konu olan, kitle üretimi yapan, ağır sanayinin kontrolünü elinde 
bulunduran merkezlerin belirlediği fiyatlar doğrudan ürünlere 
yansıtmaktadır. Burada alınabilecek önlemler noktasında stok 
yönetiminin çok iyi takip edilmesi ve asıl yükü teşkil eden 

malzemenin tedarik noktasında farklı üreticilerden belirli bir 
stokla maliyetinde tutulması mantıklı olabilecektir. Diğer taraftan 
kendi üretim portföyümüzde yer alan tüm malzemelerin değer 
kriterlerini çok iyi takip edebilecek ve gelecek projeksiyonu 
yapabilecek mekanizmaları kurmak gerekmektedir. Türkiye, 
şimdi ve gelecekte, otomotiv sektörünün yanı sıra diğer sektörleri 
de zincirleme olarak etkileyen ticaret savaşları ve saldırılara 
karşı kritik adımlar atması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi, 
her alanda ihracat ve üretmeye yönelik politikalar geliştirilmesi 
ve teşvikler verilmesidir. Yerli üretime dayalı konsept sayesinde 
ürün ve malzemeler ihracat ile karşılanacağı için fiyatlandırma 
kontrol altında tutulabilir ve dış etkenlerin sektör üzerindeki etkisi 
minimize edilebilir. 

Teknolojik gelişmeleri ve dijitalleşen çağı da göz önünde 
bulundurduğumuzda, ülkemizin de küresel arenada rekabet 
dinamiklerini destekleyebilecek gerekli çalışmalar neler 
olabilir?

Ülkemiz çok genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Yenilikçi 
yaklaşımlarda genç ve dinamik nüfus ihtiyaçların belirlenmesinde 
ve giderilmesinde hep öncü durumdadır. Bu bağlamda eğitimin 
ve mesleki planlamanın bu nüfus potansiyeli üzerindeki etkisini 
artırmamız gerekmektedir. Eğitime daha çok destek verip 
araştıran, sorgulayan, inovasyon yapabilecek girişimci nesil 
yetiştirmemiz global rekabetimizi artıracaktır. Bunun yanında 
devlet destekli araştırma merkezlerinin ve üniversitelerin Ar-Ge 
ve inovasyon üzerine yenilikçi çalışmalar yapması gerekmektedir. 
Önceden de belirttiğim gibi üretim ve istihdamı artırmak ülke 
olarak rekabetimizin artmasını sağlayacak kritik etkenlerdir. 
Aksi takdirde üretmiyor veya üretemiyor isek rekabet edilen bir 
platformda oyun kuran pozisyona hiçbir zaman geçemeyiz ve 
daha da önemlisi yetiştirdiğimiz nesli beyin göçü ile kaybederiz. 
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ABD’de otomotiv sektöründe alternatif yakıtlar konusunda ne 
gibi güncel çalışmalar yapılıyor? 

Her ne kadar ABD büyük bir coğrafyaya sahip olsa da onun 
da kendi içinde çözülemeyen birtakım problem sahaları 
bulunmaktadır. Bunlardan biri de sürekli artan bir nüfus ve ulaşım 
ağı temelinde ortaya çıkan yakıt ihtiyacıdır. Sektörel olarak 
değerlendirildiğinde özellikle kara, deniz ve hava taşıtlarının sıvı 
yakıt tüketiminde büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. 
ABD Enerji Bakanlığı ve EPA ile bağlı kuruluşları da belirledikleri 
politikalar ve gelecek projeksiyonları sayesinde uzun vadede çok 
planlı bir süreç yönetimi izlemektedirler. Bunlara en belirgin örnek 
projelerin desteklendiği kuruluşlar verilebilir. ARPA-E (Advanced 
Research Project Agency – Energy) temel bilimlerin ihtiyacından 
ortaya çıkan problemlere çözüm sunacak enerji projelerinin 
değerlendirildiği bir proje destekleme birimidir. Bu birim son 
yıllarda enerji depolama ve yakıt hücreleri üzerine projelere destek 
vermiştir. Sıvı yakıtlar üzerine ise özellikle kaya gazı olarak anılan 
yakıtı elde etme teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelere 
destek verdiği görülmektedir. Elektrikli taşıtların konuşulduğu 
bugünlerde içten yanmalı motorlar ve alternatif yakıtlar üzerine 
çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir.

Endüstri 5.0’a doğru ilerlerken Türkiye’de otomotiv sektörü 
başta olmak üzere, yeni teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonun 
temas ettiği tüm alanlar hangi aksiyonları almalı? 

Sektörel bazda değerlendirdiğimizde otomotiv sektörü Endüstri 
5.0 konseptine en önce ve en kolay uyum sağlayabilecek 
kapasitede bir sektördür. Robotik teknolojilerin üretime katkısı 
Endüstri 5.0 sayesinde malzeme seçimi ve tasarımdan itibaren 
tüm süreçlerin içerisine insanlarla birlikte dahil olma imkânını 
doğuracaktır. Bu nedenle şirketler daha kısa surede ve ucuz 
maliyetle üretimlerini planlayabileceklerdir. Bu noktada üretim 
süreçlerinin gerçek zamanlı kontrol edilmesi için teknoloji 
geliştiriciler sektörlerin ihtiyacı olan data kaynaklarına yatırım 
yapmaları ve bu gerçek zamanlı datayı kullanabilecek robotların 
dizayn edilmesi gerekmektedir. Veri alma ve işleme teknolojilerine 
yatırım yapılmalıdır. Böylece üretim hattında koordinasyonu 
sağlayacak üretim planlamaları üzerine konsept geliştirilmesi 
mümkün olabilir. Bunlar sağlanırsa Endüstri 5.0`a geçiş daha da 
kolay ve hızlı olacaktır.  

“Toplum 5.0 ve Endüstri 5.0 
entegrasyonu için eğitim şart”

Türkiye’de otomotiv sektöründe Ar-Ge ve inovasyonu, Toplum 
5.0 doğrultusunda nasıl şekillendirebiliriz?

Öncelikle Toplum 5.0 felsefesini iyi anlamamız ve akıllı toplum 
içinde sağlık, altyapı, çevre ve mobilite gibi problemleri çözmek 
için gerekli uygulamalara bakmamız gerek diye düşünüyorum. Veri 
aktarımı-paylaşımı, yapay zekâ, elektrikli ve otonom taşıtlar, drone 
ve insansız sistemlerin lojistik alanında filolarda kullanımı, sensor 

Elektrikli ve insansız araçların 
kullanımı esnasında oluşabilecek 
siber problemlere yönelik önlemler 
alınmalı, bu doğrultuda güvenlik 
konseptleri üzerine çalışılmalı.

ve robotların altyapı kontrolüne entegrasyonu ortak çözümler 
arasında en fazla karşımıza çıkan uygulamalar olacaktır. Dolayısı 
ile veri alma-işleme teknolojileri, otonom sistemler, ileri sensor 
teknolojileri ve tabii ki yapay zekâ üzerine çalışmalar yapılması 
ve bu çalışmalara devlet ve özel sektör desteğinin verilmesi 
önemlidir. Elektrikli ve insansız araçlar tasarlanırken, bu araçların 
günlük hayatta kullanımı esnasında üçüncü kişilerden meydana 
gelebilecek olası siber problemler de hesaba katılmalı. Tasarım 
süreçleri devam ederken bu doğrultuda güvenlik konseptleri 
üzerine de çalışılmalı, olası siber güvenlik sorunları önceden 
çözülmeli. Sosyal hayat içerisinde gelişmiş araç teknolojilerinin 
sağlıklı bir şekilde var olabilmesi için yeni bir şehircilik anlayışı 
ile akıllı şehir dizaynına ve altyapısına ihtiyaç olacaktır. Buna 
göre Toplum 5.0 ile Endüstri 5.0 birlikte değerlendirilerek 
tasarımların yapılması gerekmektedir. Toplum 5.0 ve Endüstri 5.0 
entegrasyonu ancak Eğitim 5.0 ile sağlanabilir. Bunu da ancak 
eğitimde dünya standartlarını yakalarsak başarabiliriz.  

Otomotiv sektörü için ne tür fırsatlar görüyorsunuz?
Gelecek 20 yılda otomotiv teknolojilerinde ne tür gelişmeler 
bekliyorsunuz?

Otomotiv sektörü birçok yönden değişim göstermekte ve 
yenilikler yakın gelecekte de ivmesi artarak devam edecektir. 3D 
yazıcı teknolojileri, otonom sistemler, paylaşım ekonomisi gibi 
yenilikçi yaklaşımlar otomobilin imalatını, otomobilin sürüşünü ve 
otomobile sahip olup olmama tercihini radikal olarak değiştiren 
gelişmelerdir. Kendi tasarımınızı yapabileceğimiz bir otomobilin 
parçalarını seçip online olarak üretimini yapabileceğimiz bir 
gelecek bizleri bekliyor. Drone teknolojilerinin geldiği noktayı 
göz önünde bulundursak insansız uçan otomobiller 20 yıl içinde 
olmasa da daha ileride olabilir. Fakat daha gerçekçi bir tahmin 
yapmak gerekirse, 20 yıl içerisinde benzinin yerini elektrik alacak 
ve buna bağlı olarak yollarda elektrikli otomobillerin kullanımı 
yüzde 25-50 civarında olacaktır. 

Otonom araçlar üzerine yapılan çalışmalara baktığımızda, 
akıllı otomobilleri bugün kullandığımız akıllı telefonlar gibi 
kullanacağımızı öngörebiliyoruz. Gelecekte uzaktan şarj 
teknolojileri ile araçların şarjı yapılacaktır. 

Paylaşım ekonomisinde 
UBER, bilhassa yurt dışında 
otomobil kullanımına bakışı 
ve günlük kullanımı değiştirdi. 
Yollarda gördüğümüz 
otomobil sayısının artması 
hem çevre hem de mega 
kentlerde park ve trafik gibi 
sorunlara neden olacak. 
Bütün bunlara dayanarak, her 
kişinin bir otomobile sahip 
olmasını öngören işletme 
modeli yerine kullanılan süre 
üzerinden otomobile erişim 

modelinin yaygınlaşacağını ve otomotiv kullanımında paylaşım 
ekonomisinin artacağını söyleyebiliriz. 

Otomotiv sektörü bizim gibi ülkelerin ekonomileri için çok 
belirleyici bir etkiye sahip sektördür. Bu sektördeki gelişmelerin 
yakından takip edilmesi, incelenmesi ve sonuçlarının geniş bir 
kitleye duyurulması noktasında ODD`nin yaptığı çalışmaları 
çok değerli buluyorum. Yakın gelecekte yerli otomobilimizin de 
yollara çıkmasıyla sektörün tüm paydaşları ile birlikte daha da 
güzel çalışmalara imza atmanızı temenni ediyor, söyleşi fırsatını 
verdiğiniz için ODD’ye teşekkürlerimi sunuyorum.
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M
AK

AL
E Otomotiv 

sektöründe geri 
kazanım katılım 
payı uygulaması

GEKAP’ın hukuki dayanağı, Çevre Kanunu’na 2018 yılı sonunda 
eklenen hükümler. Kanunun 11. Maddesinde yer alan “Yurt 
içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer 
alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler 
için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen 
tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Bu listedeki 
ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, 
malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi 
halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir…” 
denilmekte. Bu maddeye istinaden ilk olarak plastik 2019’da 
poşetlerle başlayan uygulama, 2019’un son günü yayınlanan 
yönetmelikle listedeki diğer ürünlere de yaygınlaştı. Ancak 
poşetlerin diğer ürünlerden çok önemli bir farkı var: Satış 
noktalarında müşteriye verilen poşetin ücreti satış esansında 
müşteriden tahsil edilmek zorunda. Müşteriden poşet ücretinin 
satış anında tahsil edilmesi ve bunun faturada gösterilmesi 
gerekiyor. Diğer ürünlerde ise böyle bir mecburiyet yok. 
Piyasaya arz/ithal edilen ürünlerin GEKAP tutarları takip eden 
ayın sonuna kadar beyan edilerek ödenecek. Bu tutarı faturada 
göstermek mecburi değil. Bu maliyetin nerede gösterileceği ve 
müşteriye nasıl yansıtılacağı ise satıcıya bırakılmış.

Bu arada hatırlatmak isteriz ki Ocak 2020 dönemine ait ilk 
GEKAP beyanının 2 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar 
verilmesi gerekirken, Gelir İdaresi Başkanlığı 28 Şubat’ta 
yayınladığı 124 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyanname 
verme ve tahakkuk eden payların ödeme süresini 30 Mart’a 

Geçtiğimiz yıl “ücretli poşet” uygulamasıyla hayatımıza giren Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP), 
2020 başından itibaren neredeyse satışa sunulan bütün ürünleri kapsayacak şekilde genişledi. Bütün 
ürünler diyoruz, zira ambalajlı satılan bütün ürünlerin ambalajları için GEKAP’a tabi. Bunun yanı 
sıra lastikler, piller, akümülatörler, elektrikli ve elektronik eşya, bitkisel ve madeni yağlar ve ilaçlarda, 
ürünler için geri kazanım katılım payı ödenecek.

Murat Kutlu
PwC, Direktör

GERİ KAZANIM KATILIM KAPSAMI

kadar uzatmıştır. Dolayısıyla mart ayı sonunda hem ocak hem de 
şubat dönemine ilişkin iki beyanın yapılması gerekecektir.

Ek.1 Sayılı listede yer alan ürünler için, listede gösterilen 
tutarlarda geri kazanım payı ödenecek. Ödeme, lastik ve 
aydınlatma ekipmanları için adet üzerinden; akümülatör, pil ve 
yağlar için ise ağırlık üzerinden hesaplanacak. Ambalajlarda ise 
tutar ambalajın cinsine (plastik, metal, kompozit, kağıt, cam, 
ahşap) ve kullanım amacına (içecek ambalajı olup olmadığı) göre 
belirlenecek. İçecek ambalajı olarak kullanılan (plastik, metal, 
kompozit ve cam) ambalajlarda ve ahşap ambalajlarda tutar 
adet başına, diğer ambalajlarda ise tutar ambalajın ağırlığına 
göre belirlenecek. Ödeme yükümlülüğü, ürünün piyasaya 
sürülmesiyle veya ithal edilmesiyle doğacak. İhraç edilen 
ürünler ise Geri Kazanım Katılım Payına tabi değil. İhraç edilen 
ürünler ve ambalajları için beyanname verme yükümlülüğü de 
bulunmuyor. Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithal edilen 
ürünler de serbest dolaşıma girmedikleri sürece geri kazanım 
katılım payı uygulamasına tabi değil.

Bazı Otomotiv Parçaları GEKAP Tutarları

Ürün Cinsi          

Binek araç lastikler 2  TL/adet

Otobüs, kamyon, kamyonet, 
yükleyici ve kazıcı lastikleri 4 TL/adet

İş makinası lastikleri 10  TL/adet

Dolgu lastikler 5 TL/adet

Kurşun asitli akümülatörler 20 kr./kg.

Nikel kadmiyumlu akümülatörler 50  kr./kg.

Diğer akümülatörler  5  kr./kg.

Madeni yağ 50  kr./kg.

Aydınlatma ekipmanları 10  kr./adet

GEKAP Tutarı
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İthal edilen ürünler için yükümlülük ithalatçıda. İthal edilen ürün 
piyasaya arz edilmiş sayılıyor. Bir ay boyunca ithal edilen ürünler 
için bir sonraki ayın sonuna kadar beyanname verilecek. Yurt 
içinde üretilen ürünlerde ise yükümlülük satıcıda veya marka 
sahibinde. Ürünleri kendi markasıyla piyasaya arz edenler, bir 
ay boyunca piyasaya arz ettikleri ürünler için bir sonraki ayın 
sonuna kadar beyanname verecek. Öte yandan, kendi markası 
ile başka bir üreticiye (Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliğinde 
mevzuatında bu üretici “tedarikçi” olarak tanımlanıyor) üretim 
yaptıran marka sahipleri GEKAP’tan sorumlu. Bu durumda 
yükümlülük tedarikçiden ürün teslim alındığında doğacak. 

Otomotiv ana sanayi ürünleri GEKAP’a tabi olmamakla birlikte, 
GEKAP’a tabi ürünlerin otomotiv sanayiinde yoğun olarak 
kullanılması nedeniyle bu yeni uygulama otomotiv sektörünü 
yakından ilgilendiriyor. Mevzuatta otomotiv sektörüne yönelik 
önemli istisnalar bulunmakla birlikte yine de GEKAP firmalar için 
önemli bir maddi kalem olacak.

Araçlarda orijinal parça olarak kullanılan GEKAP’a tabi ürünler için 
beyan yapılacak ancak ödeme yapılmayacak. Bu uygulama sektörü 
büyük bir ödeme yükünden kurtarmakla birlikte, ciddi bir beyan 
yükümlülüğü de getiriyor. Örneğin ithal edilen araçların lastik, akü 
ve ilk dolum yağları sadece beyan edilecek, ödeme yapılmayacak. 
Ancak bu ürünlerin yedek parça olarak piyasaya arz edilmek üzere 
ithal edilmesi halinde ödeme yapılacak. 

Araç üreticilerinin üretimde orijinal parça olarak kullanmak üzere 
yurt içinden satın aldıkları veya ithal ettikleri Geri Kazanım Katılım 
Payına tabi ürünler (örneğin lastik) için de beyan yapılacak ancak 
bu ürünler için ödeme yapılmayacak.  Aynı ürünlerin servislerde 
yedek parça olarak kullanılacak olması halinde bu muafiyet geçerli 
değil.

Ürünün kendisi GEKAP’a tabi ise, birincil (satış) ambalajları beyan 
edilecek fakat bir ödeme yapılmayacak; diğer ambalajları ise 
beyan edilecek ve GEKAP ödenecektir. Bu uygulama otomotiv 
sanayine özel olmayıp, bütün ürünler için geçerli. Üretimde 
kullanılan ürünlerin GEKAP’a tabi olmaması halinde ise (örneğin 
amortisör) birincil ambalajlar için ödeme yapılacak.

Motorlu araç 
ve elektrikli/
elektronik eşya 
üreticilerine 
orijinal eşya/
parça tedarik 
edenler. GEKAP 
listesinde yer 
alan bu ürünler 
için beyanda 
bulunacak 
fakat bir ödeme 
yapmayacaktır

Ürünün kendisi 
GEKAP’a tabi 
ise, birincil 
ambalajları 
beyan edilecek 
fakat bir ödeme 
yapılmayacak; 
diğer 
ambalajları ise 
beyan edilecek 
ve GEKAP 
ödenecektir

GEKAP 
kapsamına 
girmeyen 
ürünlerle ilgili 
beyan ve/veya 
GEKAP ödeme 
yükümlülüğü 
yoktur

Bakanlıkça 
belirlenecek 
esaslar 
doğrultusunda 
depozito sistemi 
uygulayanların 
depozitolu 
olarak piyasaya 
sürdükleri 
ürünler 
uygulamadan 
muaf olacaktır

Muafiyet ve İstisnalar

GEKAP’a tabi ürünlere ilişkin hususlar Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından belirlenirken, beyan ve ödemeye ilişkin 
hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenleniyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı Yönetmelik ile 
Uygulama Usul ve Esaslarında farklı mevzuatlara atıflar var. 
Örneğin ambalaj tanımı ve sınıflandırılması için Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği, “madeni yağ” kapsamına giren ürünlerin 
belirlenmesinde ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun bu 
ürünlerle ilgili yayınladığı mevzuatı esas alınıyor.

Hatırlatmalar
Iran Ek-1 Sayılı Listede Yer Almasa Bile AMBALAJI GEKAP’a Tabidir.
Boş Ambalaj GEKAP’a Tabi Değildir.
İçecek Dışındaki Sıvıların Ambalajı da GEKAP’a Tabidir (Şişe Başına Değil; 
Daha Az / Daha Karmaşık)
Ödeme Olmaması Beyan Yükümlülüğünü Her Zaman Ortadan Kaldırmaz
Ambalajın Bağlanması, Etiketlenmesi vb Amacıyla Kullanılan Malzeme de 
Ambalaja Dahildir (Çuvalı Saran Tel)
Yönetmelikteki Bazı Kavram/Tanımlar, Diğer Mevzuatta / Ticari Hayatta 
Kullanılan Anlamlarından Farklıdır (Tedarikçi gibi)

Mevzuatın karmaşık ve çok kaynaklı olması, ürünlerin ne şekilde 
beyan edileceğinin belirlenmesini güçleştiriyor. Ancak ürünlerin 
doğru tanımlanması ve beyan edilmesi önemli. Öncelikle 
düzenleme Çevre Kanunu’na dayandığı için cezalar da Çevre 
Kanunundan geliyor ve Vergi Usul Kanunundaki cezalara göre 
çok daha ağır. Beyanname vermemenin cezası 22 bin TL. Eksik 
beyanda bulunulması halinde ise ödenmediği tespit edilen tutarın 
yüzde 120’sinin ceza olarak ödenmesi gerekiyor. Öte yandan, 
yukarıda açıklanan istisna ve muafiyetlerin doğru kullanılmaması, 
ya da örneğin sadece ambalajını beyan etmenin yeterli olacağı 
bir ürünün kendisinin beyan edilmesi çok daha yüksek miktarda 
GEKAP ödenmesine neden olabilecektir. 

Firmaların Yapması Gerekenler
Uygulama çok kısa bir sürede hayata geçtiği için ilk beyanname 
için gerekli çalışma detaylı şekilde yetişmese bile, müteakip 
beyannameler için titiz bir çalışma yapılması ve Bakanlık 
tarafından yapılacak düzenlemelerin yakından takip edilmesi 
büyük önem arz ediyor. Firmalara önerilerimiz kısa şöyle;

  Proje Yaklaşımı Uygulayın   Yeni bir uygulama olan GEKAP’ın 
firmanızdaki ilk kurulumunu bir proje olarak ele almanızı tavsiye 
ederiz. GEKAP’ın hesaplanması ve beyanı ile ilgili olarak verilerin 
toplanması, temizlenmesi, hesaplamanın yöntemi, birimler arası 
bilgi akışı ve kayıtların saklanmasını kapsayacak şekilde bir iş akış 
süreci dokümanı oluşturmak faydalı olacaktır. 

  Kapsamı Belirleyin  Hangi ürünlerin GEKAP kapsamına 
girdiğini, hangi ithalat ve satışların kapsamda olduğunu ve 
GEKAP’ı doğuran olayın ne zaman gerçekleştiğini ve ne zaman 
beyan edilmesi gerektiğini belirleyin. 

  Veri Analizi   Ürünler ve ambalajları ile ilgili sisteminizde ve 
sisteminiz dışında hangi verilerin olduğunu analiz edin, bunların 
doğruluğunu inceleyin ve eksik olanların tamamlanması için 
çalışma başlatın. 

  Özel Durumları İnceleyin   İstisnalar, iadeler, fason üretimler, 
ihracatlar gibi özellikli konuları değerlendirin. 

  Sahaya İnin   Beyannameleri muhasebe ekibi verecek. 
Ancak çalışmaya üretim, satınalma, ithalat, bilgi işlem, satış ve 
muhasebe/vergi ekiplerinin dahil olması gerekecektir. Bu yeni 
projede sahaya inilmesi, depolarda – üretim hatlarında ürünleri 
incelemek ve ambalajların çeşitlerini tespit etmek önemlidir. 

  Sistem Kurun   Hesaplamayı mümkünse ERP sisteminiz içinde 
yapacak ve bunları stok hareketleri, alış-satış verileriyle eşleştirecek 
şekilde takip edecek şekilde yapın. Yeni eklenecek ürünleri ve 
ambalajları hızlıca hesaplamaya dahil edebilecek şekilde esnek bir 
sistem kurmaya özen gösterin. Yetkililerin, çevre görevlisinin ve 
gerektiğinde Yeminli Mali Müşavirin incelemesine imkân verecek 
şekilde kayıt ve veri arşivinizi oluşturmanız faydalı olacaktır. 

Umarız bu uygulama poşet tüketiminde olduğu gibi ülkemizde 
ambalaj kullanımındaki farkındalığı arttırır ve bu vesile ile çevrenin 
korunmasına katkıda bulunur.



Otomobil alım - satımında gerekli servisler
sahibinden.com Oto360’da!

Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle kullanıcıların hayatını kolaylaştıran 
sahibinden.com, Oto360 servisiyle kullanıcıların otomobil alım-satım 
süreçlerinde ihtiyaç duyacakları servisleri tek bir platform üzerinden 
sunarak, işlemlerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmasını hedefliyor.

Ayda 47 milyondan fazla 
kullanıcıya ev sahipliği yapan 
sahibinden.com, güçlü 
teknolojik altyapısı ve güvenilir 
iş ortakları aracılığıyla hayata 
geçirdiği sahibinden.com 
Oto360 ile otomobil 
alım-satım sürecinde ihtiyaç 
duyulan servisleri tek bir 
platform üzerinde sunuyor. 
Oto360 platformuyla kullanıcılar 
araç değerlemeden ekspertize, 
hasar sorgulamadan kredi 
tekliflerine, kasko tekliflerinden 
araç alım-satım rehberine ve 
sıfır araç dünyasıyla ilgili bilgilere Oto360 platformu üzerinden 
hızlıca ulaşabiliyor. Pratik kullanımı ve kullanıcı dostu tasarımı 
sayesinde otomobil alım-satımı sürecinde kullanıcıların 
hayatını büyük ölçüde kolaylaştıran sahibinden.com Oto360 

platformuna, sahibinden.com mobil uygulaması, masaüstü ve 
mobil web sitesi üzerinden erişilebiliyor.

Otomobil alım- satımında ihtiyaç duyulan 
servislere tek tıkla ulaşmak mümkün

Otomobil almak veya satmak isteyen kullanıcılar, sahibinden.
com ana sayfasında yer alan Oto360 sekmesini tıklayarak 
veya mobil uygulama ve mobil sitede yer alan 360 Servisler 
menüsünü kullanarak ihtiyaç duydukları servislere hızlı ve 
kolay bir şekilde erişebiliyor. Kullanıcılar Hasar Sorgulama 
servisiyle bir aracın daha önce bir kazaya karışıp karışmadığını, 
karıştıysa kaza tarihini, kaza nedenini ve hasar tutarını kolayca 
öğrenebiliyor. Araç Değerleme servisi, sahibinden.com’da son 
15 gün içinde yayınlanan araç ilanlarındaki marka, model, 
üretim yılı, yakıt tipi, vites türü, kasa tipi ve kilometre gibi 
değişkenler ile ilanlarda yayınlanan fiyatlar kullanılarak 
oluşturulan istatistiksel modelleme yöntemiyle sorgulanan 
aracın değerine ilişkin fiyat aralıkları öneriyor. Kullanıcılar almak
veya satmak istedikleri aracın özelliklerini girerek, aracın 
tahmini piyasa değerini kolayca öğrenebiliyor. Araç satın 
almak isteyen kullanıcılar, aracın durumunu öğrenmek için 
Oto Ekspertiz servisini kullanarak, sahibinden.com un 
profesyonel iş ortakları tarafından sunulan kapsamlı ekspertiz 
paketlerini uygun fiyatlara satın alabiliyor. Kullanıcılar aynı 
zamanda Kredi Teklifleri servisiyle ihtiyaç veya taşıt kredisi 
oranlarını tek bir sayfada karşılaştırarak, kredi başvurusunu 
kolaylıkla yapabilme imkânı buluyor. Sıfır Araç Dünyası ile 
marka-model, bütçe ve kasa tipine göre detaylı arama yaparak 
Türkiye’de yetkili bayi satışı bulunan sıfır araçları keşfedip, 
teknik özelliklerini inceleyebiliyorlar, kampanyalardan haberdar 
olup, yetkili bayilere tek bir yerden erişebiliyorlar. Araç Alım/
Satım Rehberi’nde ise süreçte dikkat edilmesi gereken tüm 
bilgiler tek bir sayfada kullanıcılara aktarılarak, kullanıcıların 
kafasındaki soru işaretlerine yanıt bulması hedefleniyor.

sahibinden.com Oto360’ın kullanıcılara sunduğu faydaları 
aktaran sahibinden.com Ürün ve Deneyimden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Bora Biçer, “Kullanıcılarımızın hayatını 
kolaylaştıracak yeni bir deneyime imza attık. Oto360 ile araç 
alım-satım sürecinde ihtiyaç duyulan servislere profesyonel iş 
ortaklarımız aracılığıyla tek bir platform üzerinden sunuyoruz. 
Kullanıcılarımızdan gelen geri bildirim sonucunda hayata 
geçirdiğimiz bu platform sayesinde, araç almak veya satmak 
isteyen kullanıcıların ihtiyaç duydukları servisleri tek bir 
çatı altında toplayarak, kullanıcılarımızın işlemlerini hızlı ve 
pratik bir şekilde yapmalarını hedefledik. Oto360 ile sunmaya 
başladığımız yeni servislerimizle, lansmandan bu yana 3,8 
milyon kullanıcımızın hayatını kolaylaştırdık. Teknolojik 
altyapımızdan ve yenilikçi hizmet anlayışımızdan aldığımız güçle 
kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına odaklanan, tüm paydaşlarımıza 
ve otomobil ekosistemine fayda sağlayacak projeleri hayata 
geçirmeye devam edeceğiz” dedi.
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Anlaşması, tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan geçişi hızlandırabilir 
ve destekleyebilir. 

Yalnızca Avrupa değil, tüm dünya harekete geçmeli
Bu anlaşmanın çevresel hedefleri, Avrupa’nın tek başına hareket 
etmesiyle sonuca ulaşamaz. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik 
kaybının sebepleri küreseldir. Dolayısıyla ülke veya kıta sınırlarıyla 
sona ermesi beklenemez. AB nüfuzunu, uzmanlığını ve finansal 
kaynaklarını; komşularını ve ortaklarını sürdürülebilir yolculuğuna 
katılmaları konusunda harekete geçirmek için kullanabilir. AB 
uluslararası çabalara öncülük etmeye devam ederken bir yandan 
da benzer düşüncelere sahip ittifaklar kurmayı da istiyor. Bu 
hedef doğrultusunda, harekete geçmek istemeyenler de olabilir. 
Bu durumlarda dahi AB’nin, arz güvenliğini ve rekabet gücünü 
koruması gerekiyor. 

Anlaşma, AB’nin iklimsel ve çevresel hedeflerine ulaşmak için 
gereken temel politika ve önlemlerin yol haritasını sunuyor. Politik 
tepkiler de anlaşmada çözümlenmiş halde yer alıyor. AB’nin tüm 
eylem ve politikalarıyla, Avrupa Yeşil Anlaşması’nın hedeflerine 
katkıda bulunması gerekiyor. Çünkü zorluklar oldukça karmaşık 
ve sorunlar birbiriyle bağlantılı. Bu nedenle, politika tepkisi cesur 
ve kapsamlı olmalı ki anlaşmanın; sağlık, yaşam kalitesi, esneklik 
ve rekabet gücüne yönelik faydaları en üst düzeye çıkarılabilsin. 
Tüm politika alanlarında mevcut sinerjiden yararlanmak için 
yoğun bir koordinasyon gerekiyor. 

Avrupa Yeşil Anlaşması, AB Komisyonu’nun Birleşmiş Milletler’in 
2030 gündemini, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve AB 
Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in siyasi esaslarında 
açıklanan diğer önceliklerini uygulama stratejisinin ayrılmaz 
bir parçası. Avrupa Yeşil Anlaşması’nın bir parçası olarak AB 
Komisyonu şunları yapacak: 
 •	Avrupa	Dönemi	makroekonomik	koordinasyon	sürecini	
  Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
  entegre edecek.
	 •	Sürdürülebilirliği	ve	vatandaşların	refahını	ekonomik		
  politikanın merkezine koyacak. 
	 •	Sürdürülebilir	kalkınma	hedeflerini	AB’nin	politika	ve	
  eylemlerinin merkezinde koyacak.

“The European Green Deal” (Avrupa Yeşil Anlaşması) 11 Aralık 
2019’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlandı. 
Bu tebliğ, AB ülkeleri ve vatandaşları için, komisyonun belirleyici 
görevi olan iklim ve çevre ile ilgili zorluklarla mücadele vaadini 
yeniden belirliyor. Atmosfer ısınıyor ve iklim her geçen yıl 
değişiyor. Gezegendeki sekiz milyon türden bir milyonu kaybolma 
riski altında. Ormanlar ve okyanuslar kirleniyor ve yok ediliyor.

Avrupa Yeşil Anlaşması, bu zorluklara verilen bir yanıt niteliğinde. 
Aynı zamanda 2050’de net sera gazı emisyonu olmayan ve 
ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, 
kaynak-verimli ve rekabetçi bir ekonomiyle AB’yi adil ve refahı 
yüksek bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme 
stratejisi.

Anlaşma, ayrıca AB’nin doğal sermayesini korumayı, geliştirmeyi 
ve vatandaşlarının sağlığını ve refahını çevreyle ilgili risklerden 
korumayı amaçlıyor. Bu geçiş aynı zamanda adil ve kapsayıcı 
olmalı, insanları ön planda tutmalı ve en büyük zorluklarla 
karşılaşacak bölgelere, endüstrilere ve işçilere dikkat etmeli. 
Bu anlaşma, hatırı sayılır bir değişiklik vadediyor. Planlanan 
politikaların işe yaraması ve kabul edilmesi durumunda halkın 
aktif katılımı ve bu politikalara güvenmesi çok önemli. Ulusal, 
bölgesel, yerel otoriteler, sivil toplum ve sanayi ile AB’nin 
kurumları ve danışma organlarıyla yakın iş birliği içinde çalışan 
vatandaşları tüm çeşitlilikleriyle bir araya getirmek için yeni bir 
anlaşma yapılması gerekiyor.

Emisyonları azaltmak zor ancak imkânsız değil
AB, ekonomisini ve toplumu, daha sürdürülebilir bir yola sokmak 
için kolektif dönüştürme yeteneğine sahip. AB, iklim ve çevresel 
önlemler, tüketicinin korunması ve işçi hakları konularındaki güçlü 
yönlerine dayanarak gelişim sağlayabilir. Emisyonları azaltmak 
zor iş; sürdürülebilir olmayan uygulamalardan kaçınırken büyük 
kamu yatırımları ve özel sermayenin iklim ve çevresel eyleme 
yönlendirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerekecek. AB 
sürdürülebilir çözümleri destekleyen tutarlı bir finansal sistem 
oluşturmaya yönelik uluslararası çabaların koordinasyonunu 
sağlamada ön saflarda olmalı. Bu ön yatırım aynı zamanda 
Avrupa’yı sürdürülebilir ve kapsayıcı yeni bir büyüme yoluna 
sokmak için bir fırsat olabilir. Bu bağlamda Avrupa Yeşil 

İklim krizine karşı büyük adım: 

Avrupa Yeşil Anlaşması
Yeryüzü iklim değişikliği ve çevre kirliliği 
gibi pek çok sorunla karşı karşıya. 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu 
konuda harekete geçti; 2050’ye kadar 
hüküm sürdüğü coğrafyayı, iklime, çevreye, 
doğaya karşı duyarlı ve zararsız kılmak 
hedefiyle “Avrupa Yeşil Anlaşması”nı 
yayımladı. Bu anlaşma, AB’nin 
sürdürülebilir uluslararası çözümleri 
destekleyen tüm çabalarını güçlendiriyor. 
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PwC, yıllık Küresel CEO Araştırması’nı bu yıl 23’üncü kez gerçekleştirdi. 
Tüm dünyada 83 ülkeden 1581 CEO ile gerçekleştirilen Araştırmaya göre 
CEO’ların küresel ekonomi hakkındaki yaklaşımları şimdiye kadar hiç 
olmadığı kadar temkinli. 

23. Küresel CEO Araştırması’na göre, CEO’ların yarısından 
fazlası 2020’de ekonomik büyüme hızının yavaşlamasını bekliyor. 
CEO’ların kendi şirketleri açısından önümüzdeki yıl için öngörüleri 
geçtiğimiz yıla göre gerilemiş durumda. CEO’ların yalnızca 
yüzde 27’si kendi şirketlerinin önümüzdeki 12 ayda büyüme 
potansiyeline “çok güvendiğini” söylüyor.

Küresel CEO Araştırmaları gösteriyor ki, CEO’ların kendi 
şirketlerinin gelir artışı beklentileri konusundaki sezgileri, küresel 
ekonomik büyümeye dair en iyi gösterge. CEO’ların 12 aylık 
gelir artış potansiyeline güven seviyesi ile küresel ekonominin 
yakaladığı gerçek büyüme seviyesinin birbiriyle çok yakından 
ilişkili olduğu görülüyor.
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CEO’lara göre en önemli 15 tehdit unsuru

CEO’lar, ekonomik belirsizlikler ve ticarette yaşanan 
küresel uyumsuzluklardan endişe duyuyorlar

23. Küresel CEO 
Araştırması yayımlandı 
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Raporun tamamına ulaşmak için linki ziyaret edebilirsiniz:
https://www.pwc.com.tr/tr/publications/arastirmalar/assets/23-ceo-arastirmasi/23-kuresel-
ceo-arastirmasi.pdf 

“23. Küresel CEO Araştırması bize; dünya genelinde pek 
çok alandaki belirsizliğin CEO’ların gelecek beklentilerini de 
etkilediğini gösteriyor. Ekonomik büyümenin yavaşlayacağını 
düşünen CEO’lar en çok aşırı regülasyon, ticaret savaşları 
ve belirsiz ekonomik büyümeden endişe ediyor. Karşı 
karşıya olduğumuz bu zorluklar ölçeği ve hızı farklı olsa da 
kavram olarak yeni değil ve asıl önemlisi beraberinde gerçek 
fırsatları da getiriyor. Bu yıl, Davos’ta başlamak üzere tüm 
liderler bu zorluklarla başa çıkmak için iş birliği yollarını 
arayacaklar. Çevik bir stratejiyle, paydaşların değişen 
beklentilerini merkeze alarak, son yıllarda içinden geçtiğimiz 
zorlu süreçlerdeki deneyimlerini kullanan şirketler büyümeye 
devam edecekler.
Büyüme beklentileri konusunda aslında küresel CEO’lar 
ile önceki dönemde daha da ihtiyatlı bir çizgide olan Türk 
CEO’ların oldukça yakınlaştıklarını ve birkaç yıldır süregelen 
temkinli duruşlarını devam ettirdiklerini söyleyebiliriz. 
Ekonomik büyüme beklentileri düşmüş olan Türk CEO’lar 
bununla birlikte zorlu dönemlerde iş yapma deneyiminin 
etkisiyle orta vadeli büyüme beklentilerinde göreceli olarak 
daha iyimser bir tablo çiziyorlar. Belirsizliğin hakim olduğu 
böylesi bir dönemde değişen global dinamikleri ve küresel 
sermayenin beklentilerini çok iyi süzerek, Türkiye’den 
küresel değer zincirlerine akıl ile uzanmalıyız. Ekonominin 
tüm paydaşları olarak iş birliği içerisinde çalışıp dalgaların 
yükseldiği bu dönemde, ticaret savaşlarından yeni ekonomik 
yapı ve koridorlara erişecek strateji ve uygulamalar ile 
ülkemizi bir adım öne çıkarmalıyız. Kuşak ve Yol, Brexit, 
ülkeler arası yeni ticaret eksenleri gibi fırsatları ortak akıl 
ile lehimize kullanmalı ve gelecek kuşak teknolojiler ve 
yenilenen yetenekler ile başarıya koşmalıyız.”

“Türk CEO’lar göreceli olarak 
daha iyimser”

Halûk Yalçın
PwC Türkiye Başkanı

Türk CEO’ların temel değerlendirmeleri
• Türk CEO’ların çoğunluğu (yüzde 72) kendi şirketlerinin 
 önümüzdeki 12 ayda büyüme potansiyeline “güvendiğini” 
 söylüyor.
• Bu büyüme potansiyeline ulaşabilmek için gelecek 12 ay
 içinde ilk olarak operasyonel verimlilik (yüzde 71) ve 
 piyasaya yeni bir ürün veya hizmet sunmak (yüzde 68)
 konularında aksiyon almayı planlıyorlar. 
• Girişimciler veya start-up’lar ile iş birliği 
 yapmak potansiyel vadediyor (yüzde 20).
• Türk CEO’ların yüzde 48’i temel becerilere erişim 
 konusunda endişeli.
• Türk CEO’ların yüzde 28’i için en zorlu konu, 
 beceri/yetenekleri geliştirilmiş çalışanları elde tutmak. 

D Ö R T  A N A  G Ü N D E M
 1 Belirsizlik Büyüme Beklentilerini Baltalıyor

CEO’lar nereden hangi noktaya bakarlarsa baksınlar gelecek 
belirsizliklerle dolu. Belirsizlikler arttıkça beklentiler de düşer. 
Son iki yılda, küresel GSYİH büyümesinin azalacağına inanan 
CEO’ların yüzdesi on kat arttı (yüzde 5’ten yüzde 53’e). Dünyanın 
her yerinde CEO’lar daha karamsar. Ve neredeyse her bölgede, 
CEO’ların kendi şirketlerinin 12 aylık büyüme beklentilerine 
olan güvenleri önemli ölçüde azaldı. CEO’lar önümüzdeki üç yıl 
için daha umutlu; bununla birlikte, güven düzeyleri 2009’dan 
beri hala düşük bir seviyede seyrediyor. Aşırı regülasyon en 
büyük endişe kaynağı olmaya devam ederken özellikle belirsiz 
ekonomik büyüme, ticaret savaşları, iklim değişikliği ve siber 
tehditler konusunda endişeler de artıyor. Tüm bu cephelerdeki 
bilinmeyenler, CEO’ların geleceğe bakışlarını karartıyor.

 2 Siber Alanda Güvenlik

Bilgiyi tüm dünyaya yayan ve demokratik hale getiren internet 
artık vaat ettiklerinin istenmeyen ve tehlikeli sonuçlarıyla 
yüzleşiyor. Dijital teknolojiye yönelik uygulamaları yönetebilecek 
veya saldırıları kontrol edebilecek etkili bir küresel çerçevenin 
olmadığı bir ortamda araştırmaya katılan CEO’ların çoğu, 
çevrimiçi içerik, veri gizliliği ve baskın teknoloji platformları 
alanlarında regülasyonların artacağını öngörüyor. Sonuç olarak, 
internetin daha fazla bölünmesi ve parçalanması olasılığı 
her zaman önümüzde. İnternetin sunduğu küresel, her şeyi 
kapsayan ve her şeyi bilen bir platformun baskın modeline karşı 
tepkinin doğması doğal. Aynı zamanda belirli ortak standartlarla 
desteklenmiş ve düzenlenmiş bir yöne gidiş söz konusu olabilir. 
Küresel ekonominin Dördüncü Sanayi Devrimi’nin vaat ettiklerini 
gerçekleştirmesi için bu alanlarda daha derin iş birliği ihtiyacı 
kaçınılmaz.

 3 Yeni Yetenekler Geliştirmek Artık Tartışmaya Açık Değil

Beceri ve yeteneklerde gelişme, ekonomik iyimserlik ve gelir 
artışı beklentisi arasında doğru orantılı bir ilişki var. Üst düzey 
beceri kazanma potansiyelini benimseyen CEO’lar, daha güçlü 
bir şirket kültürü, daha fazla yenilik ve daha yüksek işgücü 
verimliliği gibi sonuçlarla yatırımlarının karşılığını alıyorlar. Yeni 
yetenek geliştirme yolculuğunda en uzağa gidenler çalışanlarını 
elde tutmayı birincil zorluk olarak ortaya koyarken, sürece 
yeni başlayanlar motivasyon ve kaynak eksikliğini en büyük 
engel olarak görüyor. Şu bir gerçek ki; otomasyondaki artışlar, 
demografik verilerdeki değişiklikler ve yeni regülasyonlar, 
şirketlerin teknolojik değişimin hızına ayak uydurmak için ihtiyaç 
duydukları yüksek becerili yetenekleri çekmeyi ve korumayı çok 
daha zorlaştıracak. CEO’lar gelecekteki işgüçlerini büyütmek ve 
güçlendirmek zorundalar.

 4 İklim Değişikliği: Krizde Gizlenen Fırsat

İklim değişikliği artık gündemin merkezinde. Dünya çapındaki 
kuruluşlar iklim değişikliği risklerini ve hatta potansiyel fırsatlarını 
tanımaya başlıyor. On yıl öncesiyle karşılaştırıldığında, bugün 
CEO’lar itibar, yeni ürün ve hizmet fırsatları ve hükümet ya 
da mali teşvikler gibi “yeşile” gitmenin yararlarını daha fazla 
anlamaya başlamış durumda. Batı Avrupa ve Asya-Pasifik’teki 
şirketler, hükümetlerin bu bölgelerde sürdürülebilirlik taahhüdü 
göz önüne alındığında, daha yeşil olmayan bir ekonomiye geçiş 
risklerini değerlendirmede ön sırada yer alıyor. Buna karşılık, 
ekonomilerin temiz enerjiye yönelik küresel ilerlemeye en fazla 
maruz kaldığı Ortadoğu’da, şirketler daha düşük karbonlu bir 
geleceğin getireceği olası değişikliklerin değerlendirilmesinde 
biraz geriden geliyor.



32

McKinsey & Company Türkiye tarafından, McKinsey 
Global Enstitüsü iş birliği ile hazırlanan “İşimizin Geleceği 
- Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü” araştırması 
yayımlandı. Rapora göre Türkiye’de mevcut teknolojilerle 
her 10 meslekten 6’sı yüzde 30 oranında otomatize edilebilir 
durumda. Araştırmada, otomasyon, yapay zekâ ve dijital 
teknolojilerin, Türkiye için büyük fırsatlar taşıdığı belirtiliyor. 

İşimizin Geleceği - Dijital Çağda 
Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü 

Dünya genelinde mevcut teknolojiler, işlerin yüzde 50’sinin 
otomasyonla yapılmasına olanak sağlayacak nitelikte. 
Türkiye’de mevcut teknolojilerle her 10 meslekten 6’sı yüzde 
30 oranında otomatize edilebilir durumda. Önümüzdeki 10 
yıl içerisinde otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin 
yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler ile 3,1 
milyon iş artışı yaratma potansiyeli olduğunu öngörüyoruz. 
Otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 milyon iş kaybolarak 
yeni işlere dönüşebilecek ve 2030’a kadar 8,9 milyon yeni iş 
oluşabilecek. Ayrıca, başta teknolojiyle ilgili alanlarda olmak 
üzere, tamamı yeni 1,8 milyon iş yaratılabilecek. Bu değişimi 
gerçekleştirebilmek için Türkiye’de işgücünde bulunan 21,1 
milyon kişinin mevcut mesleğine devam ederken teknolojiden 
yararlanarak yetkinliklerini geliştirmesi gerekecek. Bu kişilere ek 
olarak, yeni yetkinlikler kazanma ve meslek değişimi nedeniyle 
7,6 milyon çalışan üzerinde otomasyon ve dijitalleşmenin 
etkisinin daha fazla olması bekleniyor. Ayrıca işgücüne katılacak 
7,7 milyon çalışanın gerekli güncel yetkinliklerle donanımlı 
olması gerekiyor. 

Türkiye’nin yetenek dönüşümü için ortak bir odak noktası 
yaratılmalı ve toplu bir hareket başlatılmalı. Şirketler, birlikler, 
kamu kurumları, eğitim kurumları ve bireyler başta olmak üzere 
tüm paydaşların gerekli aksiyonları almaları bu dönüşümün 
başarısı için büyük önem taşıyor. 

1. Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojiler hâlihazırda 
yaşamımızda önemli bir rol oynuyor ve bu rolün gelecekte 
çok daha etkili olması bekleniyor. Bu teknolojilerle ileri 
bir refah düzeyi ve herkes için daha iyi bir yaşam seviyesi 
sağlanabilir. 

Teknolojilerin, sadece insanların yapabileceğini düşündüğümüz 
işleri yapmakla kalmadığı, aynı zamanda bu işleri her geçen gün 
insanlardan daha iyi yapabildiği yeni bir dijital çağın eşiğindeyiz. 
Fiziksel robotlar senelerdir kullanılıyor olsa da çeşitli sektörlerde 
hizmet faaliyetlerinde kullanılan, ekonomik büyümeyi artıran, 
yeni meslekler yaratan ve yaşam standartlarını geliştiren 
daha esnek, daha güvenli ve daha az maliyetli robotları artık 
görüyoruz. Araştırmalarımız, küresel ölçekte mevcut otomasyon, 
yapay zekâ ve dijital teknolojilerin benimsenmesinin dünya 
ekonomisinin yüzde 50’sini etkileyebileceğini gösteriyor. 

Bu konuda, farklı sektörler için değişen etkiler görebiliyoruz. 
Otomasyonun sağlık hizmetlerini, eğitimi, trafiği, acil durumlara 
müdahaleyi ve çevreyi iyileştirme potansiyeli olduğunu 
görüyoruz. Otomasyon iş yerlerindeki tehlikeleri azaltabilir, konut 
maliyetlerini düşürebilir ve tüketicilere sayısız fayda sağlayabilir. 
Ayrıca mesleki memnuniyeti artırabilir ve işgücünü daha esnek 
hale getirebilir. Aynı zamanda, artan verimlilik kısa süre içinde 
birçok olgun ekonomide büyümenin lokomotifi haline gelecektir. 

2. Türkiye’de otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojiler, 
ortalama bir kişinin günlük yaşamında davranış ve alışkanlık 
değişimlerine yol açıyor. Ekonomik ve sosyal değişimlerle 
birlikte bu etki daha da artıyor. Gelişen teknoloji ve değişen 
ihtiyaçlarla birlikte yaşanan sosyal değişimler tüketim 
artışını beraberinde getiriyor. 

Belirtilen değişimler, Türkiye’nin bugünkünden daha yüksek 
seviyede hizmet odaklı bir ekonomiye sahip olmasına neden 
olacak. İnsanlar daha fazla tüketim, yeme-içme ile sanat/ spor 
aktivitelerine ve seyahat etmeye yöneliyor. Yaşlanan nüfusla 
birlikte sağlık ve bakım hizmetlerine olan talep artıyor. Birçok 
kişi uzmanlık gerektiren alanlarda uzmanlık desteği almak 
istiyor. Aynı zamanda, dijitalleşme ve elektronik ticaret ile birlikte 
ürün ve hizmetlere ulaşım kolaylaşıyor. Bunun yanında, daha 
küçük işletmeler ve küçük girişimciler ürünlerini daha geniş 
müşteri tabanına ulaştırarak hızla büyüyor. Bütün bu değişimler, 
verimliliğin artması ve yeni hizmetlere olan talebin tetiklenmesi 
ile ekonominin güçlenmesini destekliyor. 

3. Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojiler Türkiye’de 
bazı işlerin kaybolmasına yol açsa da verimlilik kazanımları, 
yatırım artışı ve hizmet ekonomisinin büyümesi ile birlikte 
yeni işlerin oluşması ve 2030 yılına kadar 3,1 milyon iş artışı 
potansiyeli bulunuyor. 

Türkiye’de mesleklerin sadece yüzde 2’sinin tamamen 
otomasyonu mümkün ancak her 10 meslekten 6’sının yüzde 30 
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Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojiler, 
verimliliğin artırılması ve birçok yeni işin 
oluşmasını sağlaması açısından Türkiye için 
büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. 
Türkiye, geleceğin iş ortamında gereken yeni 
yetkinlikleri geliştirmeye dönük yetenek 
dönüşümüne yatırım yapmalıdır. Bunda tüm 
paydaşların ortak çalışması büyük önem 
taşımaktadır.

oranında otomatize edilebilir aktiviteleri bulunuyor. Otomasyona 
karşı direnci daha düşük olan meslek aktiviteleri öngörülebilir 
fiziksel aktiviteler ile veri toplama veya işleme aktiviteleri. 
İnsanlarla iletişimin, insan yönetiminin ve uzmanlığın gerekli 
olduğu aktiviteler ise otomasyona karşı daha dirençli. 

Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin birçok sektörde 
işleri dönüştürerek daha çok sayıda yeni iş yaratması bekleniyor. 
Türkiye’de 2030 yılında yaklaşık 33,3 milyonluk bir işgücü 
ihtiyacı olması öngörülüyor. Otomasyon ve dijitalleşmenin 
etkisiyle 2030 yılına kadar 7,6 milyon işin kaybolması potansiyeli 
bulunuyor. Dijitalleşmenin yaratacağı verimlilik ve ekonomik 
büyüme üzerindeki etkiler ile sosyal değişimler ile birlikte 2030 
yılına kadar 8,9 milyon yeni iş oluşabileceğini öngörüyoruz. 

Otomasyon ve dijitalleşme ile mevcut işlerde önemli 
dönüşüm olacak ve yeni işler yaratılacak

Türkiye’deki işgücü ihtiyacındaki değişim - 
ortalama %20-25 otomasyon seviyesin ile projeksiyon
Milyon, 2018-2030

Ortalama 33,3

-7,6 +8,9

+1,8
36,4

2030 referans
işgücü

Kaybolan 
işler

Kazanılan 
işler

Tamamen
yeni olan işler

2030 işgücü
projeksiyonu

4. Türkiye’de işgücünün yetkinliklerini geliştirmesi ve yeni 
meslekler için yetkinlik kazanması, yetenek dönüşümü için 
önemli bir rol oynuyor. 

Türkiye’nin yetenek dönüşümünü gerçekleştirebilmek için 
işgücünde bulunan 21,1 milyon kişinin mevcut mesleğine devam 
ederken teknolojiden yararlanarak yeni yetkinlikler geliştirmesi 
gerekecek. Bu kişilere ek olarak otomasyon ve dijitalleşmenin 
etkisi 7,6 milyon çalışan üzerinde daha fazla görülecek. Bu grup 
içerisinde 5,6 milyon kişinin farklı yetkinlikler geliştirerek rolünü 
değiştirmesi ve 2 milyon kişinin farklı sektörlerde çalışmak ya da 
yeni meslekler edinmek 

için yetkinlikler kazanması gerekecek. İşgücüne katılacak 
7,7 milyon çalışanın gerekli yetkinliklerle donatılması önem 
taşıyacak. 

5. İşgücünün daha güçlü sosyal yetkinlikler kazanması ve 
ileri teknoloji yetkinliklerini geliştirmesi gerekecek. 

Gelecekteki yetkinlikler beş kategori altında inceleniyor: fiziksel 
yetkinlikler, temel yetkinlikler, ileri seviye bilişsel yetkinlikler, 
sosyal yetkinlikler ve teknoloji yetkinlikleri. Türkiye’deki çoğu 
sektörde en çok teknoloji yetkinlikleri ve sosyal yetkinliklere olan 
ihtiyacın artması bekleniyor. Öte yandan veri girişi ve ekipman 
işletme/kullanma gibi yetkinliklerde otomasyon kullanımı daha 
kolay olduğu için temel yetkinlikler ve fiziksel yetkinliklerin çoğu 
sektörde azaldığı görülüyor. 

6. Türkiye’nin yetenek dönüşümünü hayata geçirmek için 
ilgili tüm paydaşlar olarak, işimizin geleceği kapsamındaki 
girişimlerde iş birliği yapmalıyız. 

Şirketler, birlikler, kamu kurumları, eğitim kurumları ve bireyler 
başta olmak üzere tüm paydaşlar olarak otomasyon, yapay 
zekâ ve dijital teknolojilerin getirdiği faydalardan yararlanmak ve 
zorlukların üstesinden gelmek için harekete geçmeliyiz. 

Önümüzdeki 10 yılda çok daha fazla sosyal ve teknolojik yetkinliklere sahip olan çalışanlar gerekecek

Raporun tamamına ulaşmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz: 
https://www.mckinsey.com/tr/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Turkey/Our%20Insights/Future%20of%20Work%20Turkey/Isimizin-Gelecegi-McKinsey-
Turkiye-Raporu_Ocak-2020.ashx
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Küresel ticarette korumacı eğilimlerdeki katılık 2019 ile birlikte 
kısmen geride kalıyor. Belirsizliklerin adı değişirken küresel 
büyüme üzerindeki aşağı yönlü baskılar devam ediyor. Özellikle 
gelişmiş ülkelerin içinde bulundukları ve genişletici para 
politikalarıyla çare bulamadıkları durgunluk, başka diğer adımları 
gündeme getirecek. Gelişmekte olan ekonomiler ise yaşadıkları 
yavaşlamanın üstünden faiz araçlarını kullanarak gelme 
gayretinde. 

Brexit arefesinde, Avrupa Birliği’nin içinden geçeceği süreç, 
en büyük ticari ortağı olması hasebiyle ülkemizi de yakından 
ilgilendiriyor. Bu ticari ortaklık sadece mal ve hizmet ticaretinden 
öte, turizm, sermaye yatırımları, borçlanma kanalları ve doğrudan 
yatırımları da kapsadığından konunun önemi iyice artıyor. 
ABD ise 2020’ye resesyon endişelerini geride bırakmış ve faiz 
politikasını belirlemiş bir şekilde giriyor. Ülkede, önce azil süreci 
sonra da seçimler yeni yılın ajandasının ilk maddeleri. Bu iki süreç 
de kırılgan bir yapıda giden siyasi ilişkilerimiz üzerindeki etkisi 
açısından önemle takip edilecek. 

Türkiye ise 2019’u ekonomide yeni bir dengelenme süreciyle 
geride bıraktı. Bir yandan finansal kırılganlığın tedavisi amacıyla 
yapısal reform gereksinimleri gözle görülür şekilde ortaya 
çıkarken, diğer yandan jeopolitik riskler fiyatlandı. 2020’nin genel 
itibarıyla 2019’dan daha öngörülebilir geçmesini bekliyoruz. 
Enflasyon ve faizlerde aşağı yönlü hareketin devam edeceği, 
kurlarda kırılma beklenmeyen, güven endekslerinin görece 
toparladığı, kredi büyümesinin hızlandığı ve sonucunda ekonomik 
aktivitenin yeniden canlanmaya başladığı bir yıl yaşamamız çok 
olası. Yine de Yeni Ekonomi Planı’nda gösterilen hedeflerin 
erişilebilirliği çok sıkı bir mali disiplin ve büyük özenle yönetilen 
jeopolitik süreçlere bağlı. Bu çerçevede, enflasyon ve düşük reel 
getiri gibi gerçekler görece kısa vadede yönetilebilir seviyede 
gözükmekle birlikte, uzun vadeli ve kalıcı bir kalkınmanın tabanı 
olan işsizlik sorununun çözümü için büyük gayret sarf etmemiz 
gerekiyor. Diğer yandan, yüzde 5’lik büyüme hedefi içinde cari 
işlemler dengesini idame ettirmek, bunun için de katma değerli 
ürün yatırımlarına ülkece yönelmek büyük önem taşıyor. 

Bu sürece etki edecek başka diğer faktörler de var elbette. Kredi 
derecelendirme kuruluşlarının notlamaları, ihracat performansı, 
kamu bütçesi dengesi, para piyasalarındaki stabilizasyonu 
sağlayabilmek amacıyla alınan önlemlerin yapısı ve yaratacağı 
algı, kamu bankalarının sektör içindeki dengelere etkisi, yine 

KPMG Bakış 17 
yayımlandı

bankalar tarafında tahsili geciken alacakların seyri ve bilançoların 
sağlamlığı bunlardan sadece birkaçı. 

Küresel ekonomide genel görünüm 

Küresel makro görünüm üzerinde büyük etki sahibi olan Ticaret 
Savaşları’nda tünelin sonundaki ışık göründü. ABD ve Çin 
arasında uzun süredir müzakere edilen Faz-1 anlaşması Trump 
ve Xi Jinping arasında bir törenle imzalanacak. Anlaşmaya 
ilişkin detaylar henüz belli olmasa da, gerek gelişmiş gerekse de 
gelişmekte olan ekonomilerin ajandalarındaki önemli bir belirsizlik 
unsuru ortadan kalkıyor. 

Küresel ticaret hacmi, 2019 yılı boyunca dalgalı bir seyir izledi. 
Korumacılık tedbirlerinin tetiklediği bu dalgalı seyir küresel 
büyüme beklentilerinin aşağı gelmesine sebep oldu. Ticaret 
hacminde yaşanan yıllık yüzde 2,1’lik daralma, yılın son üç ayında 
görece dengelendi.

Türkiye ve dünya ekonomisindeki 
makro gelişmeleri değerlendiren KPMG 
Bakış’ın 17. sayısı kamuoyuyla paylaşıldı. 
Çalışmaya göre küresel ticaretteki 
korumacı eğilimler kısmen geride kalıyor. 
Türkiye’nin dengelenme sürecini geride 
bıraktığını belirten çalışmada, yapısal 
reformlara ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. 

Murat Alsan  - KPMG Türkiye Başkanı 

Ticaretteki bu tablo dünya genelinde sanayi üretiminin de 
yavaşlamasına neden oluyor. 

2019 yılı boyunca piyasaların elini rahatlatan ve bir anlamda 
güven aşılayan merkez para otoritelerinin ise acil durumlarda 
atabilecekleri adımlar azalıyor. Bazı güven endekslerinde 
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Avrupa’da durgunluğa çare aranıyor 

2019 yılı boyunca Avrupa ajandasının bir numaralı konusu olan 
Brexit süreci, Johnson’ın seçim galibiyetinin ardından rotasına 
oturmuş görünüyor. Halihazırda büyüme ivmesini yakalamakla 
ilgili önemli sorunlarla boğuşan Avrupa Birliği’nin önünde artık 
ayrılık sonrası düzenlemeleri yapma ödevi bulunuyor. 

dönemsel iyileşmeler göze çarpmakla birlikte bu iyileşmenin 
kalıcılığından bahsetmek için henüz hala çok erken. Yılın son 
çeyreği itibarıyla 2020’de bir küresel resesyon yaşanma ihtimali 
birkaç çeyrek dönem öncesine kıyasla gözle görülür şekilde 
azalmış durumda. 

Ticaret hacmi ve sanayi üretimleri bacağında ise olumsuz 
görünüm devam ediyor. Ticaret hacminde 2009’dan bu yana 
görülen en sert daralma yaşanırken, sanayi üretimleri trendin 
tersine dönmesi için gereken tepkiyi veremiyor. 

Faiz indirimlerinde mola zamanı 

ABD Merkez Bankası, 2019 yıl başındaki tutumunu, biraz da 
politik baskının etkisiyle yıl ortasında değiştirdi. Temmuz, Eylül ve 
Ekim aylarında 25’er baz puan indirim yapan Fed, politika faizini 
1,50-1,75 bandına getirdi. 

Fed yılsonu itibarıyla %1,75’lik üst bandın ekonomik görünüm 
için yeterli olduğu kanısında ve faiz indirimlerine 2020 yılı boyunca 
ara vereceğini net bir şekilde ifade ediyor. Diğer yandan, Fed’in 
bilanço büyümesi, yılın son çeyreği itibarıyla yeniden hızlandı ve 
4 trilyon ABD Doları seviyesini aştı.

Küresel görünümün tetiklediği demografik ve başka diğer 
sebeplerin de derinleştirdiği durgunluk Avrupa’da çözülemeyen 
bir sorun olarak devam ediyor. 2019 yılını %1,16 büyümeyle 
kapatması beklenen bölgede, ana oyuncular Almanya’nın %0,54, 
Fransa’nın ise %1,25 seviyesinde büyümesi bekleniyor. Birlik ve 
üyelerinin uzun vadeli büyüme beklentileri ise mevcut durumdan 
ayrışmıyor. Avro Bölgesi’nde 2020-2024 arası ortalama 
büyümenin %1,4 olması beklenirken bu rakam Almanya için 
%1,3; Fransa içinse %1,4 seviyesinde. 

Gelişmekte olan ekonomiler belirsizlikle 
mücadele ediyor 

Ticaret savaşlarının tetiklediği küresel yavaşlama, gelişmiş ülkeler 
gibi gelişmekte olan ülke (GOÜ) ekonomilerini de yaraladı. Bu 
duruma bölgesel siyasi gelişme ve belirsizlikler de eklendiğinde 
baş edilmesi gereken değişken sayısı iyiden iyiye yükseldi. 
GOÜ merkez para otoriteleri, bu durumla mücadele edebilmek 
ve aşağı yönlü büyüme ivmesini kırabilmek amacıyla parasal 
gevşeme adımlarını benimsediler. Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan 
ve Türkiye’nin başı çektiği faiz indirimi trendinin 2020’de de bir 
miktar hız kesmekle birlikte devam edeceği öngörülüyor. 

Türkiye’de yeniden pozitif büyüme 

2018’in kötü mirası, jeopolitik gerilimler ve küresel 
risk algısındaki değişimler üzerine kurulan 2019 yılı 
Türkiye için beklendiği kadar yıpratıcı geçmedi. Birinci 
çeyrekte yıllık bazda %2,3, ikinci çeyrekte ise %1,6 
küçülen ekonomi, üçüncü çeyrekte pozitif değer 
yaratmayı başardı (%1) ve teknik resesyon sona erdi. 
Bu dönemde, yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına 
hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) 
toplam tüketim harcamaları, bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre %1,5 arttı. Devletin nihai tüketim 
harcamaları ise %7 artarken gayrisafi sabit sermaye 
oluşumu %12,6 azaldı. 

Büyümeye katkı veren kalemler incelendiğinde stok değişimleri 
+%2,8’lik pay ile ilk sırayı alıyor. Devet ve özel tüketim kalemleri 
%0,9’ar katkı verirken ithalatın yeniden ivmelenmesi sebebiyle 
net ihracat kalemi -%0,2’lik bir etki yaptı. Diğer yandan yatırımlar 
kalemi -%3,4’lük pay katkı ile büyümeyi aşağı çekti. Büyüme 
kalemleri içinde stok değişimlerinin başı çekmesi görece olumsuz 
zira, stok yaratmak için yapılan harcamaların bu seviyede 

gelmemesi negatif büyüme yaratacaktı. Diğer yandan, 
stokların belirli miktarı hammadde olduğundan bu etki 
kısa/ orta vadede normalleşecektir. 

Yatırım harcamalarındaki daralma hem inşaat (-%18.0) 
hem de makine teçhizat (-%7.5) harcamalarında hız 
kaybetse de hala kuvvetli ve geniş çaplı bir toparlanma 
için yeterli sinyalleri vermiyor. 

Öncü sinyaller karışık 

Toparlanma sürecindeki ekonominin yakın gelecekteki 
durumuna ışık tutan öncü göstergeler yeterince güçlü 
sinyaller vermiyor. 

Sanayi üretimi ve yıllık ciro değişimleri özellikle yılın 
son çeyreğinde daha güçlü işaretler verdi. Ekim 
2019’da %3,9 yıllık büyüme kaydeden sanayi sektörü 
ve Kasım ayında, 49,5 olarak gelen PMI verisi olumlu 
sinyaller olarak kayda geçti. 

Çalışmanın tamamına ulaşmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirisiniz: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/02/bakis-17.pdf
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Uzun bir süredir yürütülen 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun / Kanun) değiştirilmesine 
yönelik girişimler, 3 Mart 2020’de rekabet hukuku mevzuatında 
esaslı değişiklikler yapılmasının planlandığı yönünde birtakım 
haberlerin basına yansıması ile tekrar gündeme gelmiştir. Geride 
bıraktığımız son iki yılda ise Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslakları bazı 
sektör paydaşlarının görüşlerine sunulmuştur. Basına yansıyan 
gelişmeler ile ilgili tasarı taslaklarında öne çıkan değişiklikler bir 
arada değerlendirildiğinde, Türk rekabet hukuku sisteminde esaslı 
değişikliklere yol açacak unsurların mevcut olduğu görülmüştür. 

   Muafiyet rejimi

4054 sayılı Kanun’da yapılması planlanan değişiklikle revize 
edilecek en önemli hususlardan birinin, 4054 sayılı Kanun uyarınca 
muafiyet şartlarının karşılanması halinde Rekabet Kurulu’nun 
(“Kurul”) ilgili anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği kararına 
muafiyet tanınmasına dair karar vermesini zorunlu kılan sistemin 
ortadan kalkması olduğu düşünülmektedir. 

Günümüzde bilindiği üzere teşebbüsler bildirim yükümlülüğü 
altında bulunmamalarına rağmen ilgili faaliyetlerinin hukuka uygun 
olduğunu tasdik edebilmek amacıyla sıklıkla Rekabet Kurumu’na 
(“Kurum”) bildirimde bulunmaktadır. Bu durum zaman zaman, 
Kurum’un öncelik tanınması beklenen dosyalara zaman ve kaynak 
ayıramamasına sebep olmaktadır. Önerilen değişiklik kapsamında 
her ne kadar Kurum’a başvuru seçeneği isteğe bağlı korunmuş 
olsa da söz konusu değişiklik ile önerilen muafiyet rejiminin 
kendi kendini değerlendirme sistemi sebebiyle teşebbüsler 
üzerindeki sorumluluğu artırıp Kurum’un iş yükünü azaltacağı 
düşünülmektedir. Bunun yanında bilindiği üzere madde metninde 
yer alan “Kurul” sözcüğü ile “4’üncü madde hükümlerinin 
uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebilir” ibaresinin 
varlığı, bu hükmün sadece Kurul tarafından uygulanabileceği, 
mahkemelerin doğrudan bu hükmü uygulayamayacağı sonucunu 
doğurmakta ve mahkemelerin kendilerine talep gelse dahi bir 
anlaşma, uyumlu eylem ya da teşebbüs birliği kararı hakkında 
bireysel muafiyet kararı veremeyeceği kabul edilmekteydi. 
Değişiklik kapsamında ise muafiyet sağlama konusunda 
mahkemelerin de yetkili kılınmaya çalışıldığı düşünülmektedir. 
Avrupa Komisyonu’nun da kendi iş yükünü hafifleterek üye devlet 
yetkili makamlarının ve mahkemelerinin AB rekabet kurallarını ve 
özellikle de muafiyet hükmünü uygulamalarına olanak tanıyan 

Rekabet Kanunu 
Avrupa Birliği 
mevzuatına mı yaklaşıyor?
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslakları bazı sektör 
paydaşlarının görüşlerine sunulmuştur. Tasarı taslaklarında 
öne çıkan değişiklikler bir arada değerlendirildiğinde, 
Türk rekabet hukuku sisteminde esaslı değişikliklere 
yol açacak unsurların mevcut olduğu görülmüştür. Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN

Aslan Hukuk Bürosu Kurucu Ortak, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi

değişiklikler yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, muafiyet 
rejimine yönelik öneriler ile AB mevzuatına paralel bir düzenleme 
yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

  Birleşme ve devralma kontrolü

4054 sayılı Kanun’da yapılmak istenen değişiklikler kapsamında 
birleşme ve devralma işlemlerinde hakim durum testi yerine 
rekabetin önemli ölçüde azaltılması (significant impediment of 
effective competition) testinin uygulanmasının benimsendiği 
anlaşılmaktadır. Planlanan değişiklik ile mehaz AB Hukuku’nda 
kullanılan “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması” testine 
geçilerek, mevcut durumda uygulanan “hâkim durum testi” 
ile müdahale edilemeyen ancak rekabeti kısıtlayıcı olabilecek 
nitelikteki birleşme veya devralma işlemlerine de müdahale 
edilmesi amaçlanmaktadır. Hakim durum testi kullanıldığında azami 
limit, teşebbüslerin hâkim durumda olması olarak belirlenmekte, 
kural olarak limitin aşağısında gerçekleşen işlemler herhangi bir 
rekabetçi endişe ihtiva etmemektedir. Rekabetin önemli ölçüde 
azaltılması testi uygulandığında ise teste konu işlemin hayata 
geçirilmesi sonucu hakim durum söz konusu olmasa dahi rekabette 
gerçekleşecek azalmanın belirli bir eşiği geçmesi durumunda, 
ilgili işlemin yasaklanması gündeme gelebilecektir . Bu noktada 
rekabetin önemli ölçüde azaltılması testinin kullanılmasının, 
vakıaların değerlendirilmesinde Kurul’un takdir yetkisini genişlettiği 
söylenebilecektir. 

Bu testin benimsenmesinin, birleşme/devralma işlemlerinde ortaya 
çıkabilecek olan tek taraflı etkiler ve iş birliği etkilerinin ekonomik 
analizler kullanılarak daha iyi analiz edilebilmesine; hakim 
durumun yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi 
sonucunu doğuran işlemler dışında, oligopol pazarlarda tek taraflı 
etkiler yoluyla rekabeti önemli ölçüde azaltabilecek işlemlerin de 
yasaklanmasına olanak sağlayacağı değerlendirilmektedir.

  Yapısal tedbirler

4054 Sayılı Kanun’da yapılması planlanan en önemli 
değişikliklerden birinin, Kanun’un “İhlale Son Verme” başlıklı 9. 
maddesine ilişkin olduğu düşünülmektedir. İlgili maddede dikkat 
çeken hususlar, teşebbüsler için öngörülen yapısal reformlar ve 
mevcut madde metninde yer alan “ve ihlalden önceki durumun 
korunması” ifadesinin çıkarılmasıdır. Bu ifade esasen ihlalden önce 
pazarın rekabetçi bir yapıda olduğu varsayımına dayanmaktadır. 
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Böylece Rekabet Kurulu, ihlalden önce var olduğu varsayılan 
rekabetçi ortama geri dönülmesini amaçlamaktadır. Mevcut madde 
metninde “rekabetin tesisi ve ihlalden önceki durumun korunması” 
ifadesi kullanılırken; değişiklikten sonra sadece “rekabetin tesisi” 
ifadesi kullanılmış olacaktır. Burada, ihlalden önceki durum aslında 
rekabetin tesisi için yeterli olmadığı hallerde, Kurul’a rekabetin tesisi 
için “eski halin iadesinden” daha fazlasını yapabilme yetkisi verilmiş 
olmaktadır. Nitekim, Kurul ihlale son verilmesine karar vermenin 
yanında “rekabetin tesisi” için de yapısal bazı tedbirlerin alınmasını 
öngörürse, bu tedbirlerin alınmasıyla “ihlalden önceki duruma” 
dönülmesinin ötesine geçilebileceği değerlendirilmektedir. 

Söz konusu değişiklik kapsamında uygulanabilecek olan bir 
faaliyetin veya ortaklık hisselerinin devri gibi yapısal tedbirlerin ise 
ekonomik hayatta, özellikle kişilerin temel hak ve özgürlüklerinde 
çok ciddi değişiklikler ortaya çıkarabilecek nitelikte olduğu 
değerlendirilmekte; bu kadar önemli, temel hak ve özgürlükler 
üzerinde bu kadar ciddi etkileri olması muhtemel kararların bir 
idari makam tarafından alınmasına (yargı kararı olmadan) karar 
vermeden önce anayasal açıdan da konunun tartışılması gerektiğini 
düşünülmektedir. 

  Yerinde inceleme

Basına yansıyan ve sektör oyuncularının incelemesine sunulan 
hususlardan bir diğeri ise Kurul’un yerinde inceleme yetkisine 
yönelik planlanan değişikliklerdir. Zira söz konusu değişiklikler ile 
Kurul’un bilgisayar ortamında tutulan kopyaların (soft kopya), yine 
bilgisayar ortamı üzerinden kopyalarını alabileceği görülmekte; 
başka bir ifadeyle Kurum’un inceleme yetkilerinin genişletildiği 
anlaşılmaktadır. Değişikliğin yasalaşması halinde işbu hususa 
ilişkin doğacak temel endişe ise hâlihazırda Kurum’un elde ettiği 
belgelerin ilgililere imzalatılması imkânının ortadan kalkabilecek 
olmasıdır. Mevcut mevzuat kapsamında, Kurum’un yerinde 
inceleme yetkilerini etkin bir şekilde kullandığı varsayıldığında, 
yapılması planlanan değişikliğin, Kurum’un hali hazırda 
kullandığı yetkileri açıklamayı amaçladığı söylenebilecekse de 
her türlü ortamda tutulan verilerin incelenmesi ve bunların her 
türlü kopya ve çıktısının alınabilmesinin bu amacı aşabileceği 
değerlendirilmektedir. 

  Uzlaşma müessesesi

4054 sayılı Kanun’da yapılmak istenen değişikliklerle 
mevzuatımızda bulunmayan bir kurum olan uzlaşma müessesesinin 
rekabet hukuku sistemimize kazandırılmak istendiği görülmektedir. 
Uzlaşma müessesinin, 4054 sayılı Kanun uyarınca yürütülen 
soruşturmaların kimi durumlarda çok uzun bir sürece yayılması 
ve bu nedenle hem soruşturma tarafları hem de kamu aleyhine 
ağır maliyetlerin ortaya çıkması gibi problemlerin çözülmesine 
yardımcı olacağı öngörülmektedir. Ayrıca söz konusu değişikliğin, 
Anayasa’nın 141. maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Davaların 
en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının 
görevidir” düzenlemeyle kendine yer bulan usul ekonomisi ilkesiyle 
de bağdaştığı değerlendirilmektedir. 

Hayata geçirilmek istenen değişiklikler kapsamında, rakipler 
arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz 
miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerde bulunmaları 
sebebiyle taahhüt sunmaları mümkün olmayan teşebbüslerin, 
uzlaşma mekanizmasından faydalanmalarına olanak sağlandığı 
görülmektedir. 

Bunun yanı sıra uzlaşma usulünün başlangıcı, kesin süre 
bildirimi, teşebbüsler tarafından sunulacak uzlaşma metninde 
ihlalin kabulüne ilişkin beyan aranması gibi hususlar göz önünde 
bulundurulduğunda, AB mevzuatına paralel bir düzenleme tesis 
edilmesinin amaçlandığı görülmektedir.

  Taahhüt müessesesi

Söz konusu değişiklikler ile düzenlenen bir diğer mekanizma ise 
rekabetçi endişelerin son bulması noktasında klasik soruşturma 
usulünden daha hızlı ve daha az masraflı bir çözüm yolu olan 
taahhüt yöntemidir. Zira taahhüt yöntemi sayesinde otoriteler 
rekabet sorunlarını ihlal kararlarından daha etkili bir yolla bertaraf 
edebilmekte; bu şekilde kayda değer bir kaynak tasarrufu 
sağlayabilmektedir. 

Taahhüt yönteminde rekabet otoritesinin para cezası verirken ve 
teşebbüsün yerine getirmesi/kaçınması gereken davranışları tespit 
ederken tek taraflı karar verme mekanizmasını terk edip uzlaşı ve 
iş birliği temelli bir yaklaşımı benimsemesi sayesinde teşebbüsler 
kendileri hakkında verilen bağlayıcı kararlar üzerinde söz sahibi 
olabilmekte; haklarında yürütülen süreçler üzerinde kısmen kontrol 
sağlayabilmektedirler.

Taahhüt yönteminin ihlale konu teşebbüslere sağladığı 
avantajlardan bir diğeri ise taahhüt kararlarında ihlal tespitine yer 
verilmiyor olmasıdır. Dolayısıyla kararlar, özel hukuk davalarında 
dava konusu faaliyetlerin bir rekabet ihlali teşkil ettiğine yönelik 
doğrudan bir ispat aracı niteliği taşımamaktadır. Bu durum ise 
ilgili teşebbüse karşı dava açılması olasılığını azaltmaktadır. Ancak 
söz konusu kararda yer alan rekabet endişelerinin mahkemeler 
tarafından değerlendirilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. 

Taahhüt kararlarında ihlal kararlarına göre çok daha az bilgiye 
yer verilmesi ise mahkemelerin esasa ilişkin bir değerlendirme 
yapmasını zorlaştırmakta ve taahhüt kararları üzerindeki yargı 
denetimi zayıflamaktadır. Ayrıca bu yöntemin bazı sektörleri regüle 
etmek amacıyla kullanılması, taahhütlerin amaçlanan sonuca 
ulaşma noktasında orantılı olmaması, ihlal niteliği taşımayan bir 
davranış için teşebbüslerin sırf para cezası riskini bertaraf etmek 
adına taahhüt sunması ise taahhüt sistemine ilişkin eleştirilen diğer 
hususlardır. 

Bunun yanı sıra söz konusu değişiklikler kapsamında Kurul’un, 
sunulan taahhütleri kabul ederek vermiş olduğu karar sonrası 
birtakım durumlar karşısında tekrar soruşturma açabileceğinin 
düzenlendiği görülmektedir. Ancak Kurul’un ön araştırma sürecinde 
teşebbüslerden aldığı taahhütlere dayanarak incelemelerine 
son vermiş olabileceği veya aynı nedenle soruşturma sürecini 
noktalamış da olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, usul 
ekonomisinin sağlanması adına Kurul’un karar verdikten sonra 
tekrar ön araştırma açabilmesinin yahut mevcut ön araştırma 
veya soruşturmayı devam ettirmesinin daha uygun düşeceği 
değerlendirilmektedir.

  Taahhüt müessesesi

Genel itibarıyla söz konusu değişiklikler gözden geçirildiğinde, 
AB mevzuat ve uygulamalarına yakın bir anlayışın benimsendiği 
görülmekle birlikte AB ile üniter bir devlet olan ülkemizin 
farklılıklarının gözden kaçırılmaması gerektiği düşünülmektedir. 
Ayrıca ilgili tasarı nihai hale getirilirken bir idari otoritenin yetkilerinin 
artırılması karşısında, savunma tarafını koruyucu hükümlere de yer 
verilmek suretiyle durumun dengelenmesine özen gösterilmesi 
gerektiği değerlendirilmektedir. 

“Kararlar, özel hukuk davalarında dava 
konusu faaliyetlerin bir rekabet ihlali teşkil 
ettiğine yönelik doğrudan bir ispat aracı 
niteliği taşımamaktadır.”
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sektörü 9 milyar TL’lik 
yatırım hedefliyor

2020’de sektörün 65 ile 75 bin adet arasında yeni otomobil alımı yapacağını 
tahmin ettiklerini açıklayan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Kredi faiz oranlarının düşmesi ve ertelenen 
talebin etkisi ile sektörün otomobil alımları ivme kazanacaktır. 2018’de 10,5 
milyar TL tutarında yeni araç yatırımı yapan sektörümüz, 2019’un ilk 9 ayında 
2,9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapmıştı. 2020’yi ise 8-9 milyar TL arasında 
bir yatırımla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

10,5 milyar TL tutarında yeni araç yatırımı yapan sektörümüz, 
2019’un ilk 9 ayında 2,9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapmıştı. 
Eğer bahsettiğimiz gibi 2020’de 60-70 bin adet otomobil satın 
alırsak, yılı 8-9 milyar TL arasında bir yatırımla kapatmayı 
hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, ticari araç kiralamanın önünün 
belli ölçüde açıldığı düşünüldüğünde sektörümüzün 2020’de 
ticari araç yatırımı da olacaktır.”

“Kısa dönemde araç parkı 50 bin 
adetlere ulaşacak”

Kısa dönem araç kiralama sektörünü de değerlendiren Ekici, 
2019’da bu sektörün ortalama yüzde 9 daraldığını 35 bin adet 
civarında araç parkıyla yılı kapattığını bildirdi. Ekici, “2020’de 
ekonomimizin rayına oturmasıyla birlikte fonlama ve işletme 
maliyetlerinin makul seviyelere geleceğini, buna bağlı olarak kısa 
dönem araç kiralamaya olan talebin de bir miktar artacağını, 
yaklaşık 37 bin adet civarı bir araç parkına ulaşacağımızı tahmin 
edebiliriz. Önümüzdeki dönemde turizmin gelişmeye devam 
edeceği ve havayolu taşımacılığının daha da yaygınlaşacağı 
beklentimiz çerçevesinde, kısa dönem araç̧ kiralamaya olan 
talepteki artış̧ ile yıl sonunda ortalama araç̧ parkı yüzde 7-8 
büyüyecektir. Öte yandan, uzun vadede kısa dönem araç 
kiralama sektörünün 2023’te 50 bin adetlik bir araç filosuna 
erişmesini bekliyoruz. Huzurlu bir ortam ve dengeli ekonomi 
olduğu sürece, operasyonel kiralama sektörü hızla büyümeye 
devam edecektir” diye konuştu. 

Türkiye otomotiv pazarının yüzde 20’sini temsil eden 
operasyonel kiralama sektörü, iki yıllık daralmanın ardından 
yeni yıla toparlanma sinyalleriyle girdi. Faizlerde yaşanan düşüş 
trendi ve Ocak 2020’e ait pazar verileri, sektörün yeniden 
2018’deki seviyelere yaklaşacağına işaret ediyor. Konuyla 
ilgili güncel değerlendirmelerde bulunan Tüm Oto Kiralama 
Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan 
Ekici, “2019 yılı sonundan itibaren ülke ekonomimizde yavaş 
yavaş olumlu gelişmeler görmeye başladık. Bu bağlamda, 
otomobil ve hafif ticari araç pazarının 580 – 650 bin adet 
bandında, otomobil pazarının ise 440 – 490 bin adetler 
seviyesinde olmasını öngörüyoruz. 2020 yılında sektör olarak, 
65 ile 75 bin adet arasında yeni otomobil alımı yapacağımızı 
tahmin ediyoruz. Tabii ki, ekonomideki gelişmelere paralel 
olarak bu senaryo daha da olumlu yöne gidebilir” ifadelerini 
kullandı.

“Ticari araç yatırımı da olacak”

Sektörün 2018’de yüzde 11,5, geçtiğimiz sene ise yüzde 12 
civarında daraldığını ifade eden İnan Ekici sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Operasyonel kiralama sektörü olarak 2018 yılına 
kadar Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık olarak 
yüzde 17-20’sini satın alıyorduk. Ancak, bu oran 2019 yılında 
yüzde 11’lere kadar geriledi. Kredi faiz oranlarının düşmesi ve 
ertelenen talebin etkisi ile operasyonel kiralama sektörünün 
otomobil alımlarının ivme kazanacağını düşünüyorum. 2018’de 

İnan Ekici 
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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Yamaha otomotiv için elektrikli güç üniteleri hazırlamaya baş-
ladı. Motosiklet ve ekstrem araçlar alanında çalışan Yamaha, 
Alfa-Romeo’nun karbon şasili 4C spor otomobilindeki yeni 270 
beygir gücünde senkronize mıknatıslı bir elektrik motoru pa-
ketini test ediyor. Yamaha, diğer üreticilerden 35kW - 200kW 
arasında değişen çeşitli elektrikli güç üniteleri için siparişleri de 
kabul etmeye başladı. Yamaha, 200kW’lık güç ünitesinin oto-
mobiller ve “diğer araç türleri” için uygun olduğunu söylüyor. 

Yamaha, yüksek verimli iletkenler ve gelişmiş alaşım döküm 
teknolojileri sayesinde, güç ünitesinin ürettiği güce kıyasla hafif 
ve kompakt olduğunu belirtiyor. Yamaha’nın, bu motoru hem 
dipğer üreticiler için satışa sunması hem de bu teknolojiyi kendi 
powersports ürünlerine uyarlaması bekleniyor.  
Kaynak: minoto.com 

Toyota ve Panasonic, batarya 
üretimi için imzaları attı

Toyota ile Panasonic’in elektrikli araç bataryası üretmek üzere 
iş birliği yapacakları 9 Mayıs 2019’da kamuoyuna duyurulmuş-
tu. Söz konusu iş birliği için imzalar atıldı; kurulan “Prime Planet 
Energy and Solutions” adlı yeni şirketin yüzde 51 hissesi 
Toyota’ya yüzde 49 hissesi ise Panasonic’e ait olacak. 

İki Japon devi tarafından kurulan yeni şirket, otomotiv için priz-
matik kare bataryalar üretecek. Yüksek kapasiteli otomotiv 
prizmatik bataryaları, sektöre hem performans hem de maliyet 
açısından önderlik yapacak. Toyota Genel Müdür Yardımcısı 
Shigeki Terashi konuyla ilgili açıklamasında “Panasonic ile bir-
likte, elektrikli araç teknolojisinin temelinde yatan unsurlardan 
biri olan batarya konusunda rekabet düzeyimizi artırmak isti-
yoruz. Toyota’nın ve diğer otomobil üreticilerinin elektrikli araç 
sayısının artmasına katkı sağlayarak, global ısınma, enerji ve 
çevre ile ilgili sorunların çözümüne yardımcı olmak istiyoruz. 
Yeni şirket için 
beklentilerimiz büyük” 
dedi. Şirketin 1 Nisan 
2020’de faaliyete 
geçmesi bekleniyor. 

Yamaha, otomotive elektrik 
motoru hazırlıyor

Sanal güneşlik geliyor
Bosch’un yeni sanal vizörü sayesinde artık güneşten korunur-
ken görüş açılarının kısıtlanmasının önüne geçiliyor. Yeni geliş-
tirilen teknolojiye göre, şeffaf LCD paneli ve entegre kamera 
vizörü geleneksel güneşliğin yerini alarak sadece sürücünün 
gözüne güneş gelen yerleri kapatıyor.

2020 CES Fuarı’nda sergilenen vizörde, yüz tanıma özelliği sü-
rücünün gözünü tarayarak güneşi bölgesel olarak bloke ediyor. 
Yapay zekâ teknolojisi de sürücünün gözleri, burnu ve ağzı gibi 
özelliklere göre hesap yaparak gölgenin nereye düşmesi gerekti-
ğini hesaplıyor. Bosch üretim konusunda henüz detay vermiyor.
Kaynak: autoajans.com

Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu 
Manisa’da açıldı

Zorlu Energy Solutions (ZES), Türkiye’nin 180 kW gücündeki 
en hızlı elektrikli araç şarj istasyonunu, Manisa’da bulunan Ok-
sijen 0375’te açtı. Yeni açılan İzmir otoyolu üzerinde kurulu şarj 
istasyonu hem 22kW hem de 43 kW ile hızlı şarj olanağını sağlı-
yor. Bu yeni istasyondan önceki en hızlı şarj istasyonu yalnızca 
22 kW ile hizmet veriyordu. Yeni şarj istasyonunda, örneğin 94 
kWh bataryalı bir otomobil, 0’dan yüzde 100’e yaklaşık 2 ila 2 
saat 15 dakikada şarj edilebiliyor. ZES’in tüm Türkiye’de 298 
şarj istasyonu hedefi bulunuyor. Halihazırda yaklaşık 160 şarj 
istasyonuyla hizmet veren ZES çok yakında 136 noktayı daha 
hizmete alacak. 
Kaynak: ZES 
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Audi Pazarlama Müdürü Mustafa Murat Uluer, İzmir’de yürütülen 
sosyal sorumluluk çalışmasına ilişkin açıklama yaptı. Uluer, 
Audi’nin “iyi kalpli marka” vizyonuna değinerek şöyle dedi: 
“Audi Türkiye olarak, stratejimizi ve vizyonumuzu ‘iyi kalpli 
marka’ olarak belirledik. Vizyonumuzun tüm paydaşlarımız 
tarafından sahiplenilerek bu strateji odağında projeler üretmesini 
destekliyoruz. Nefes Aldıran Yollar Projesi ‘iyi kalpli marka’ 
vizyonumuzu bire bir yansıtıyor. Audi olarak, topluma değer 
katacak sosyal sorumluluk projelerimizin sürdürülebilir olması 
öncelikli hedeflerimiz arasında.”  

İzmir’in dağları yeniden ağaçlanacak

ODD İnsan Kaynakları Komitesi’nin 2013-2014 öğretim yılında 
başlattığı “Ustalarım Okullu” projesi 2020’de hibrit araçlar 
konusunda Toyota Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimle 
devam ediyor. Toyota saha gezisiyle başlayan eğitim kapsamında 
öğrenciler hibrit araç teknolojileri konusunda ayrıntılı şekilde 
bilgi aldılar. Ustalarım Okullu projesi kapsamında, yine Toyota 
çatısında, kaporta-boya alanında üç kurdan oluşan yeni 
eğitimler düzenlenmesi planlanıyor. 

Ustalarım Okullu projesi, ODD İK Komitesi’nin İstanbul’da 
otomotiv bölümü (boya-kaporta-mekanik- elektronik) bulunan 
teknik meslek liselerini ziyaretiyle başlamıştı. Otomotiv alandaki 
istihdam eksiğinden hareketle oluşturulan “eğitim” odaklı 
proje kapsamında, teknik açıdan daha donanımlı çalışanların 
yetiştirilmesi ve onların geleceğe hazırlanması amaçlanıyor. 
Projede, bu amaç doğrultusunda deneyimli ve eğitimli ustaların 
bilgisinden yararlanılıyor. 

“Ustalarım Okullu” projesi devam ediyor 

Elektrikli otomobil teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan 
Audi’nin CO2 ayak izini azaltma mücadelesine bir destek de Audi 
Türkiye’den geldi. Audi Türkiye, Ağustos 2019’da İzmir’de çıkan 
orman yangınında zarar gören arazileri yeniden ağaçlandırmak 
için İzmir’de bulunan Audi Yetkili Satıcısı Eröz öncülüğünde 
harekete geçti. Audi yetkilileri ve çalışanların da bireysel olarak 
desteklediği “Nefes Aldıran Yollar Projesi” ile İzmir’in dağları 
yeniden oksijen saçacak. Audi Yetkili Satıcısı Eröz ve Ege Orman 
Vakfı iş birliğiyle İzmir Torbalı bölgesinde 5 bin ağaç dikilerek 
yangında zarar gören alan yeniden yeşillendirilecek. 
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“Hayallerin hayat bulduğu” 
sahibinden.com 20 yaşında! 

Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak ve onları hayalleriyle bu-
luşturup mutlu etmek adına pek çok ilke imza atan sahibinden.
com, 20. yaşını yeni reklam filmiyle kutluyor. Ülkemiz toprakla-
rından doğan ve teknolojik yatırımlarıyla bugün geldiği noktada 
ayda 47,4 milyon kullanıcıyı bir araya getiren sahibinden.com, 20. 
yıl reklam filmini tüm kullanıcılarına ithaf ediyor. 

sahibinden.com, kalpleri ısıtan reklam 
filminde kullanıcılarına “Tam 20 yıldır 
hayallerin kurulduğu, hayallerin hayat 
bulduğu yer” mesajıyla sesleniyor. Kızı-
nın eğitimi için çok sevdiği arabasını sa-
hibinden.com üzerinden satan fedakâr 
babanın ve ailesinin özverili davranışına 
20 yıl sonra vefalı bir şekilde cevap ve-
ren kızlarının duygusal hikâyesi anlatılı-
yor. Rafineri Ajans’ın tasarladığı, Public 
Film’in yapımını üstlendiği, Emre Kap-
lan’ın Executive Kreatif Direktörlüğünü, 
Emel Karadeniz’in ise art Direktörlüğünü 
üstlendiği film izleyicilere duygu dolu an-
lar yaşatıyor. 

Yönetmenliğini Burak Çaldır’ın yaptığı film, 20 yıllık kullanıcı se-
rüvenini 142 saniyede anlatıyor. Reklam filminin playlisti için linki 
ziyaret edebilirsiniz:  
https://youtu.be/FVPK3m14tOs 

BP’den müşterilerini düşünen proje: 
Doğru Yakıt Sistemi 

BP Türkiye, akaryakıt sektörünün ortak sorunlarından biri olan 
yanlış dolum vakalarını önlemek amacıyla “Doğru Yakıt Sistemi” 
teknolojisi geliştirdi. Yeni teknoloji sayesinde, hatalı yakıt alımının 
önüne geçilirken müşteri memnuniyetini daha da üst seviyelere 

taşımayı hedeflenecek.  Türkiye çapındaki BP istasyonlarında ak-
tif olarak hizmet vermeye başlayan bu yeni sistem sayesinde, BP 
müşterileri karşılaşabilecekleri yanlış dolum kaynaklı sorunlardan 
korunuyor. Akaryakıt alımında en büyük problemlerden bir tanesi 

olan benzinli araca motorin, dizel araca benzin ikma-
li hataları dolayısıyla ortaya çıkan ve sürücülere hem 
maddi hem de manevi etki yaratan sorunların bu yeni 
sistem sayesinde önüne geçiliyor. Kişisel veri gizlili-
ği gözetilerek hayata geçirilen “Doğru Yakıt Sistemi” 
hem müşteri deneyimi hem de ön saha personeli açı-
sından mümkün olan en iyi çözümü sunuyor. 

Yeni sistemde; kullanım amacı yanlış dolumu engel-
leme ile sınırlı olmak üzere, araç plakaları aracın yakıt 
türü ile otomatik olarak eşleştirilerek Doğru Yakıt Sis-
temi altında kaydediliyor. Araç plakası sisteme kayıtlı 
olan BP müşterilerinin istasyonlardan herhangi birini 
ilk ziyaret ettiklerinde, pompada yakıt tipinin otomatik 
olarak tanınmasını ve pompa satış görevlisini yakıt ik-
mali başlamadan uyararak doğru akaryakıtın verilme-
sini sağlıyor. Sisteme henüz kayıtlı olmayan müşteriler, 
BP’den yaptıkları ikinci akaryakıt alımlarında Doğru 
Yakıt Sistemi’ne kaydediliyor. 
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Castrol, “Yağın Ötesinde” çalışmalarını elektrikli otomobiller için 
geliştirdiği e-sıvılar ile bir üst seviyeye taşıyor. Elektrikli araçlara 
yönelik e-şanzıman ve batarya soğutma sıvılarını binek otomobil-
lerde sunan madeni yağ devi, Jaguar Formula E takımı ile Formu-
la E şampiyonasında yaptığı ortaklık ile pistlerde de e-sıvılarının 
performansını ortaya koyacak. 

Castrol, küresel çaptaki OEM ortaklıklarını elektrikli otomobil sü-
reçlerinde de devam ettirerek geleceğe yönelik çalışmalarının ne 
denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Madeni yağ devi, gelişen 
teknolojileri yakından takip ederek, şanzıman üreticileri ve elekt-
ronik parça üreticileri ile iş birliği çerçevesinde elektrikli araçlar 
için de yağlar ve e-sıvılar test etmeye ve geliştirmeye devam 
ediyor. Castrol, aralarında Jaguar’ın I-Pace, Çin’in Tesla’sı NIO 
ve en büyük araç üreticilerinden SAIC’in modellerinin üretimleri 

içerisinde yeni e-sıvıları ile yer alması ve Jaguar Formula-E takımı 
ile birlikte yapılan çalışmaları ile teknoloji ve otomotiv dünyasında 
dikkatleri üzerine topluyor. 

Formula E’nin altıncı sezonunun başlamasına kısa bir süre kala 
Castrol ve Panasonic Jaguar Racing Formula E Team, dünyanın 
en büyük elektrikli otomobil yarışı Formula E’ye birlikte hazırlan-
ma kararı aldı. Castrol’un elektrikli otomobiller için ürettiği e-sı-
vılar ve e-gresler Jaguar’ın I-TYPE 4 aracında kullanılacak ve iki 
markanın ortak geliştirdiği teknolojiler Formula E’de yarışacak. 
Formula E Şampiyonası, Castrol’ün ileri teknolojisini üst düzey 
performans koşullarında test etmeye ve geliştirmeye imkan ta-
nıyacak. 

Castrol, değişime öncülük etmeye 
devam ediyor 

Brisa, açık inovasyon programı “Yolculuğun Öncüleri” ile girişimci-
lere destek vermeye devam ediyor. Brisa’nın inovasyon deneyimi ve 
güçlü kaynaklarını girişimcilere sunan Yolculuğun Öncüleri progra-
mında bu yıl 3 ana başlıkta fikir ve projeler değerlendirilecek.

Yolculuğun Geleceği, Akıllı Üretim ve Müşteri Deneyimi alanlarında, 

Brisa’nın “Yolculuğun Öncüleri” 
Açık İnovasyon Programı’nda 2. dönem 

girişimi test ve prototip aşamasına gelmiş adayların başvuruları 30 
Mart 2020 tarihine kadar kabul edildi.  Brisa, finalde birinci olan pro-
jeye, girişimini büyütebilmek için 50 bin TL destek verecek. Finale 
kalan tüm ekiplere ise; teknik mentörlük, potansiyel iş ortaklıkları, 
prototip geliştirme gibi zengin bir değer paketi sunacak. 

Başvuru sahibi ekiplerin, “Yolculuğun Geleceği” başlığı altında bağ-
lantısallık, otonom sürüş, paylaşım ekonomisi ve elektrifikasyon, 
Akıllı Üretim başlığı altında iş sağlığı, güvenliği ve ergonomisi, kalite 
verimlilik ve iş sürekliliği, Müşteri Deneyimi başlığı altında ise pera-
kende hizmetleri, dijital kanallar, doğrudan pazarlama ve iş zekası 
konusunda girişimleri 10 Nisan 2020’ye dek değerlendirilecek ve 
ardından proje sahipleri ile 10-24 Nisan tarihleri arasında yüz yüze 
görüşmeler gerçekleştirilecek. 27 Nisan 2020’de finalistlerin duyu-
rulacağı süreç, 2 Haziran 2020’de kazanan girişimcinin belirlenece-
ği “Demo Day” etkinliği ile son bulacak. Demo Day değerlendirme 
jürisinde Brisa’nın üst yönetim ekiplerinden ve Türkiye girişimcilik 
ekosisteminden değerli isimler yer alacak.
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TEB Özel, dünyanın önde gelen finans yayın grubu Euromoney 
Dergisi tarafından gerçekleştirilen Özel Bankacılık ve Varlık Yö-
netimi Araştırması’nda “En İyi Özel Bankacılık” ödülüne layık 
görüldü. TEB Özel’in birinci seçildiği araştırma 2 bin 300’ü aşkın 
sektör profesyonelinin değerlendirmesiyle gerçekleştirildi. TEB 
Özel, “Sermaye Piyasaları ve Danışmanlık Hizmetleri”, “Gelecek 
Nesil Programları”, “Sosyal Etki Yatırımları”, “Özel Bankacılık ve 
Varlık Yönetiminde En İyi Veri Yönetimi ve Veri Güvenliği” ile 
“En İyi Yenilikçi Teknoloji Uyarlaması” olmak üzere 6 alandaki 
hizmetleriyle ödül kazandı. 

Euromoney’den TEB Özel’e 
“En İyi Özel Bankacılık” ödülü 

Avis Filo 40 yaşında 

Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren Avis Filo, 40. yıl 
dönümünü kutluyor. Otokoç Otomotiv, 1928’de Ford acente-
liğini alarak Ankara’dan çıktığı yolculuk boyunca pek çok ilke 
imza attı. Bunlardan biri de 1974’te Türkiye’yi araç kiralama 
sektörü ile tanıştırmasıydı. Avis, 9 araçlık filo ile başlattığı yol-
culukta, Avis Filo ile operasyonel kiralamayı da sektöre kazan-
dırdı. Avis’in Türkiye’ye gelişinden altı yıl sonra, 1980’de Profilo 

TEB Bireysel ve Özel Ban-
kacılık Kıdemli Genel Müdür 
Yardımcısı Gökhan Mendi “30 
yılı aşkın süredir istikrarımızı 
bozmadan, müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda farklı 
ürünler ve hizmet modelleri 
geliştiriyoruz. Bu ödüller, TEB 
olarak benimsediğimiz ‘Da-
nışman Banka’ anlayışımızın 
karşılık bulması anlamında 
önemli bir gösterge olarak 
öne çıkıyor” dedi. 

TEB Özel Bankacılık 2019’da da International Finance’ten En 
Yenilikçi Özel Bankacılık, World Finance ve Global Finance’ten 
de En İyi Özel Bankacılık olmak üzere üç değerli ödülün sahibi 
olmuştu

Holding’e yaptığı 100 araçlık uzun dönemli kiralama sayesinde 
Türkiye’yi bu sistem ile tanıştıran Avis Filo; aradan geçen 40 
yıl sonrasında bugün geldiği noktada sektör lideri konumunda. 
Türkiye’nin her yerine araç ve hizmet götüren Avis Filo; satış 
sonrası yaygın servis ağı, 7/24 hizmet veren tam destek hattıyla 
dünya standartlarının ötesinde hizmet sunuyor, uzun dönemli 
araç kiralama sektörüne yön veriyor. 
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Multimodal tedarik zinciri çö-
zümlerinde dünya lideri ve 
otomotiv lojistiğinde Avru-
pa lideri olan GEFCO Grubu, 
WiseTech Global tarafından 
geliştirilen güvenli ve özel-
leştirilmiş web portalı GEFCO 
VISIBILITY ile müşterilerini 
destekliyor. Bu web portal ile 
kullanıcılar rezervasyondan 
faturalandırmaya kadar tüm 
nakliye işlemlerinde gönderi-
lerini yönetebilecekler. GEF-

CO Visibility çözümü ile GEFCO, müşterilerinin nakliye yöneti-
mini basitleştirmelerini ve ekosistemleriyle daha etkin şekilde iş 
birliği yaparak iş süreçlerini kolaylaştırmalarını sağlıyor. Bu çö-
züm, müşterilerin hava, deniz, karayolu veya demiryolu gönde-
rilerini sadece birkaç tıklamayla yönetmelerine ve günlük gön-
derilerinin durumunu standart kilometre taşları veya kullanıcının 
iş ihtiyaçlarına uyarlanmış şekilde izlemelerine olanak veriyor. 

GEFCO Visibility, nakliye faaliyeti hakkında ayrıntılı raporlar çı-
karmak için bir raporlama modülü ve en son finansal bilgilere 
erişim sağlayan bir finans modülü de dahil olmak üzere çeşitli 
modüller sunuyor. Müşterilerin standart nakliye işlemlerinden 
herhangi bir sapma durumunda otomatik uyarılar ve bildirimler 
ayarlamasına olanak tanıyan istisna yönetimi de mevcut.  Aynı 
zamanda GEFCO VISIBILITY, akıllı hoparlör teknolojisinin sağ-

GEFCO VISIBILITY, 
müşterilerin işlemlerini kolaylaştırıyor 

AUTOROLA GROUP ve MSX International, filo yönetimi ve 2. el 
araçların pazarlamasında yenilikçi IT çözümleri sunan stratejik 
bir iş anlaşması imzaladılar. AUTOROLA GROUP ve 25 yıldır ge-
lişmiş veri analizi ve özel yazılım çözümleriyle otomotiv sektö-
ründe yer alan MSX International, üreticilere 2. el araç yönetimi-
nin tüm yaşam döngüsünde, satış ve satış sonrasını kapsayan, 
uçtan uca, entegre, dijital, web tabanlı ve modüler bir yapıda 
çözümler üretmek için güçlerini birleştirdi. Hızla değişen ve ge-
lişen otomotiv sektöründe, amortisman maliyetlerini düşürmek, 

Autorola Group ve MSX International’dan 
stratejik iş birliği anlaşması 

araç satışını hızlandırmak, karlılığı artırmak, satışları artırmak 
için farklı kanal kullanımı yaratmak, marka bilinirliği ve müşteri 
memnuniyetini sağlamak, daha mobil ve dijital süreçlerle araç 
satış döngüsünü yönetmek ve verimliliği artırmak bu iş birliği-
nin en önemli hedefleri arasında. Bu hedefler doğrultusunda 
AUTOROLA ve MSX, üreticiler ve üreticilerin yetkili bayilerine 
yönelik yenilikçi hizmet ve süreçler sunacaklar. Yeni anlaşma 
sayesinde, müşterilerin 2. el araç yönetimi performanslarının bir 
üst seviyeye çıkartılması amaçlanıyor. 

ladığı sesli komutlarla müşterilerin önemli gönderi bilgilerini 
almalarını sağlayan GEFCO’nun sesle etkinleştirilen gönderi 
izleme aracı TRACY’e de bağlı. 
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ALJ Finans: 2019’da otomobil almak için 
41 milyar TL kredi kullanıldı 

2019’da finansman şirketlerinden kullandırılan taşıt kredi hac-
mi bir önceki yıla göre yüzde 27 daraldı. Otomotiv pazarındaki 
yüzde 23’lük daralma, kredi kullanımına da yansıdı. 2019 sonu 
itibari ile otomobil satın alımında banka ve finansman şirketle-
rinden kullandırılan taşıt kredisi stoğu 41 milyar TL civarında 
gerçekleşirken, 20 milyar TL’si sadece finansman şirketleri tara-
fından kullandırıldı. 2018 yılının aynı dönemine göre finansman 
şirketleri kredi stoğu yaklaşık yüzde 27 daraldı. 

ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, 2020’de yeni ve ikinci el 
araç pazarının artmasıyla birlikte, taşıt kredisi kullanımlarının ve 
kredi stok büyüklüğünün de yükselmesini beklediklerini belirte-
rek “2019’un son aylarında taşıt kredisi faiz oranlarında yaşanan 
düşüşle beraber otomotiv sektöründe ertelenen talepler haya-
ta geçti. 2020’de sektördeki toparlanmanın devam etmesi ve 
otomotiv pazarının 600 bin civarında gerçekleşmesi bekleniyor” 
dedi. 2020’de yüzde 20 büyüme bekleniyor Irmak, 2019’da fi-

nansman şirketlerinin taşıt kredisi stoğunun yüzde 27 daraldığı-
nı ve yıl sonu itibarıyla 20 milyar TL civarında gerçekleştiğini be-
lirtirken sözlerine şöyle devam etti: “2020’de araç satışlarındaki 
artış ve taşıt kredisi faizlerindeki düşüş ile krediye olan talebin 
artması neticesinde, stok büyüklüğünün yeniden gelişim gös-
tererek 25-30 milyar TL bandına oturmasını bekliyoruz. En kötü 
senaryoda bile 2020’de sektörün yüzde 15-yüzde 20 civarında 
bir büyüme yakalayacağını, ertelenmiş talebin ve finansal piya-
salardaki normalleşmenin büyümeye önemli destek vereceğini 
düşünüyoruz” dedi. 

Soner Irmak 
ALJ Finans Genel Müdürü

Ipsos tarafından Dünya Ekonomi Forumu için gerçekleştirilen 
araştırma çalışanların sadece üçte birinin işlerinin otomatize 
edileceğine inandığını söylüyor. Çalışanların çoğu ise otomas-
yon için gerekli olan becerilere sahip olduğunu belirtiyor. Tür-
kiye dahil 28 ülkedeki çalışanların sadece yüzde 35′i işlerinin 
önümüzdeki 10 yıl içinde otomatize edileceğini tahmin ediyor. 
Dünya çapında araştırmaya katılan çalışanların yüzde 69′u gele-
cekte ihtiyaç duyulabilecek becerilere sahip olduklarından emin, 
yüzde 29′u işi konusunda kendine çok güveniyor ve yüzde 40′ı 
ise kendinden biraz emin olduğunu belirtiyor. Bu konuda katılım-
cıların yüzde 24’ü kendine güvenmezken yüzde 7′si ise kararsız.  

Araştırmaya katılan işletme sahipleri, karar verici pozisyonun-
dakiler ve eğitim seviyesi yüksek çalışanlar otomasyona uyum 
sağlamak için gereken becerilere diğerlerine kıyasla daha çok 

Otomasyon iş hayatında 
ne gibi değişikliklere sebep olacak? 

sahip olduğunu belirtiyor. Birkaç istisna dışında gelişmiş pazar-
larda istihdam edilen yetişkinlerin gelişmekte olan ekonomiler-
deki çalışanlara kıyasla işlerinin otomatize edileceğini daha çok 
tahmin ettiği görülüyor. 

Önümüzdeki on yıl içinde işlerinin otomatize edileceğini en çok 
tahmin eden çalışanların yaşadığı ülkeler Hindistan (yüzde 71), 
Suudi Arabistan (yüzde 56), Çin (yüzde 55), Brezilya (yüzde 51) 
ve Meksika (yüzde 50). Buna karşılık, 5 Avrupa ülkesinde, araştır-
maya katılan beş çalışandan birinden daha azı bunun muhtemel 
olduğunu söylüyor: Almanya (yüzde 14), Macaristan (yüzde 14), 
Hollanda (yüzde 16), İngiltere (yüzde 17) ve Fransa (yüzde 19). 

Araştırma raporunun tamamı için www.ipsos.com/tr-tr 
web adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Citroën; güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolo-
jiye sahip modelleri ile satışlarını artırmaya devam ediyor. Citroën 
Türkiye, 2019’un son çeyreğinde yakaladığı büyüme ivmesini, C5 
Aircross SUV modelinin performansı ile 2020’nin ilk iki ayında da 
devam ettirdi. Şubat ayında 1.875 adetlik satış ile yüzde 4 pazar 
payına ulaşan Citroën Türkiye, ilk iki ayda markalar sıralamasında 
da beş basamak atlayarak dokuzuncu sıraya yükseldi. 

Mayıs 2019’da yeni Berlingo’yu, yılın son çeyreğinde de C5 Airc-
ross SUV’u tüketicilerle buluşturan marka, 2019’u yüzde 2,5 pa-
zar payı ile kapatmıştı. 2020’ye de hızlı giren Citroën, ilk iki ayda 
gerçekleştirdiği toplam 2 bin 709 satış ile markalar sıralamasında 
dokuzuncu sıraya yükselerek pazar payını yüzde 3.6’ya çıkardı. 
Yeni C5 Aircross SUV, Şubat 2020’de kendi segmentinin podyu-
muna yükseldi. Eylül 2019’da tanıtılan ve üstün konfor özellikleri 

Citroën Türkiye’nin yükselişi sürüyor 

Dünya çapında tasarımda mükemmelliğin sembolü olarak görülen 
iF Design Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belirlendi. Ferrari, iF Design 
Ödülleri 2020’de biri Altın Ödül olmak üzere toplamda üç ödül aldı. 
Ferrari’nin ilk seri üretim PHEV modeli SF90 Stradale, 75 tasarım 
arasından Altın Ödül’e layık görülerek önemli bir başarıya imza attı. 

Ferrari, iF Design’dan üç ödülle döndü
Bu alanda ödül alan tek otomobil olan SF90 Stradale’nin 
tasarımı jüri tarafından, “heyecan uyandıran, net fonksiyonel 
çizgiler” ve “benzersiz bir simetri ile gerilim dengesi üreten 
yeni gövde orantıları” ifadeleriyle anlatıldı. iF Design Ödülleri 
kapsamında, tasarım ödülünü kazanan diğer Ferrari model-
leri ise F8 Tributo ve Ferrari P80/C oldu. 

SF90 Stradale, Ferrari’nin içten yanmalı motorla üç adet 
elektromotoru bir arada kullanan ilk PHEV (Şarj edilebilir 
Hibrit Elektrikli Araç) aracı olmasıyla öne çıkıyor. Elektro-
motorlardan ikisi ön aksta konumlandırılırken bir tanesi ise 
içten yanmalı motor ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik 
şanzımanın arasına entegre ediliyor. İçten yanmalı motor 
ve elektromotorlar 1000 HP değerinde toplam sistem gücü 
üretiyor. SF90 Stradale’da görev yapan 90° açılı V8 silindirli 
turbo beslemeli motor 780 HP ile Ferrari tarihinin en yüksek 
güç üretimine sahip sekiz silindirli motoru olarak öne çıkı-
yor. Diğer 220 HP’lik güç ise üç adet elektromotor tarafın-
dan sağlanıyor. SF90 Stradale ayrıca, dört tekerlekten çekiş 
sistemi bulunan ilk Ferrari spor otomobili olmasıyla dikkat 
çekiyor.

ile öne çıkan C5 Aircross SUV, hızlı yükselişini sürdürerek 
Şubat 2020’de 1046 adetlik satış ile C-SUV segmentinde ilk 
üç marka arasında yerini aldı. 

Alfa Romeo, 110. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde farklı etkin-
liklere de imza atmaya hazırlanıyor. Markanın 110. yaş günü kut-
lamaları çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerin ilki, 13-16 Ma-
yıs 2020 arasında Brescia-Roma-Brescia pistindeki “Red Arrow” 
gösterileriyle başlayacak. 24 Haziran 2020’de ise “La Macchina 
del tempo – Museo Storico Alfa Romeo” (Zaman Makinası – Alfa 
Romeo Tarihi Müzesi) görkemli bir kutlamaya ev sahipliği yapa-
cak. İçerisinde yer alan kitapçı, belge merkezi, test sürüş alanı, 
showroom ve test parkuru ile gerçek bir “marka merkezi” olan mü-
zenin davetlileri ise Alfa tutkunlarının oluşturduğu kulüpler ve fanlar 
olacak. Markanın tarihinde büyük rol oynayan Arese’de yer alan 

müzedeki kutlamada Alfa Romeo’nun yeni yaşına özel 110 
mum üflenecek. 9-12 Temmuz 2020 arasında ise Goodwo-
od Hız Festivali Tırmanma Yarışları etkinliğinde bir kutlama 
daha gerçekleşecek. 

Markanın yeni yaşına özel olarak Alfa Romeo Style Cen-
ter’ın (Alfa Romeo Tasarım Merkezi) hazırladığı logo, yıl bo-
yunca gerçekleşmesi planlanan etkinliklerde ön planda ola-
cak. Otomobilleri de süsleyecek olan logodaki 110 rakamı 
ve desenler, Alfa Romeo’nun geçmişten geleceğe uzanan 
çizgisini hissettiriyor. 

Alfa Romeo 110 yaşında
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Ford Otosan, Kocaeli Fabrikasında, endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek 
Hızlı İşleme Merkezini ve elektrikli araç üretimine de hizmet edecek 
alüminyum parçaları üretebilen yeni ve en hızlı robotik otomasyonlu 
pres hattı “Hat 30”u devreye aldığını duyurdu. Yeni Yüksek Hızlı 
İşleme Merkezi sayesinde akıllı sensörler ile anlık olarak tüm 
süreçlerin koordinasyon ve takibi gerçek zamanlı olarak sağlanacak. 
Tesiste geniş bant aralığına sahip kablosuz haberleşme 
teknolojisi sayesinde tüm makine ve enstrümanların 
uzaktan erişim ve kontrolü mümkün olacak. Otomatik 
üç boyutlu kalibrasyon sistemi ile geometrik doğruluğun 
sürekliliği sağlanacak, yeni nesil motor ve sürücüler ile de 
enerji tüketimi yüzde 10 azalacak.

Toplam 2,2 milyon avroluk yatırım ile hayata geçirilen 
Yüksek Hızlı İşleme Merkezi, gelişmiş otomasyon alt yapısı 
sayesinde 7/24 çalışma imkanı sunuyor. Böylece, yıllık iç 

Ford Otosan, Hat 30’u ve Yüksek Hızlı İşleme 
Merkezi’ni devreye aldı

kaynak işleme kapasitesi yüzde 18 oranında artacak. 

Ford Otosan’ın elektrikli araç üretimine katkı sunmasını da 
amaçladığı, 11,2 milyon avroluk yatırımla devreye alınan yeni pres 
hattı “Hat 30” ise Kocaeli Fabrikası’nda pres kapasitesini yıllık 500 
bin araç üretimini destekleyecek noktaya ulaştırdı. 

Mercedes-Benz Türk’ün ilk adımlarını, şirketin 50. yılı olan 2017 
yılında attığı StartUP programı kapsamında düzenlenen Merce-
des-Benz StartUP yarışması, 2020 yılı için başvuruları kabul etme-
ye başladı. Dördüncü kez düzenlenen yarışmada bu yıl, “Sosyal 
Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin yanı sıra yeni açılan 
“Ulaşım Çözümleri” kategorisinde de ödül verilecek. Bu katego-

Mercedes-Benz StartUP 2020 başladı
rilerde belirlenecek üç startup, 
50’şer bin TL para ödülünün sa-
hibi olacak. 

Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 28 Nisan 2020 
gece yarısına kadar http://mercedesbenzstartup.com/ adresi üze-

rinden online olarak kabul edilecek. 15 Mayıs 2020 tari-
hinde sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar, Mayıs 
2020’de düzenlenecek eğitim kampında bir araya gelecek-
ler. Değerlendirmenin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar 
Haziran 2020’deki StartUP Boost programına katılacak. 
Mercedes-Benz uzmanları ilk 10 startup’a program sü-
resince mentorluk desteği de sunacak. Mercedes-Benz 
StartUP’ın kazananları Temmuz 2020’de düzenlenecek özel 
ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin ardından 
ilk 10’a kalan yarışmacılar Almanya startup ekosisteminin 
önemli aktörleri ile bir araya gelebilecekleri, girişimlerini ge-
liştirebilmek adına başarılı girişimcilerle fikir alışverişi yapa-
bilecekleri, kendilerine özel düzenlenen Almanya ziyaretine 
katılacaklar.

SEAT’ın Martorell fabrikasında bantlardaki her otomobil bir öncekin-
den ve bir sonrakinden renk, motorun özellikleri, sürüş asistanları 
bakımından farklı donanımlara sahip oluyor. Montaj parçalarının tam 
zamanında gelmesini sağlayarak otomobil üretmek, kusursuz bir ko-
reografi gerektiriyor. SEAT, bu koreografiyi, 
her gün 2 bin 300 defa sergiliyor. 6 bin 600 
çalışan, otomobillerin, montaj hattı boyun-
ca mükemmel bir senkronizasyon içinde 
sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağ-
lamak için çalışıyor. İşte SEAT üretim mer-
kezindeki koreografi:

Yaratıcı: Her şey, bir müşteri satın almak 
istediği aracı yapılandırdığında, siparişin 
başlatılmasıyla hayata geçiyor. 

Koreografinin bileşimi: Baskı atölyesin-

den çıktığında, aracın şasisi kaporta atölyesinde monte edilir ve içine 
bir çip yerleştiriliyorr. Bu çip, model, donanım seviyesi ve içine gire-
cek tüm parçalar hakkında bilgiler de dahil olmak üzere otomobilin 
DNA’sını içeriyor. 

Kusursuz ritim: Parçaların bir araya geti-
rilme işlemi, otomobillerin farklı seviyeler-
de 2 kilometreden fazla yol kat ettiği boya 
ve montaj atölyelerinde devam ediyor. 
Hareketler: Tüm parçaların bir araya ge-
tirilmesini kolaylaştırmak için, kapılar 
gövdeden çıkarılıyor ve ayrı bir yükseltil-
miş palet boyunca 1,4 kilometre hareket 
ediyor. Arabalar adım adım şekil almaya 
başlıyor. Her araca 6 bin parça konuluyor 
ve bu sayı üretilen tüm otomobiller için he-
saplandığında 16 milyonu geçiyor.

SEAT’ın üretim sanatı…
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Geçtiğimiz yıl yapısal ve ürün yenilikleri 
kapsamında 107 milyon euro yatırım yapan 
Tofaş, Bursa’daki fabrikasında banttan in-
dirdiği 264 bin adet araçla Türkiye otomo-
tiv sanayi üretiminin yüzde 18’ini, 194 bin 
145 adetlik ihracatıyla ise Türkiye otomotiv 
ihracatının yüzde 15’ini tek başına gerçek-
leştirdi. Bu veriler doğrultusunda, Tofaş’ın 
2019 yılı gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 

1,6 artarak 18,8 milyar TL oldu. Aynı dönemde Tofaş net karını geçen 
yıla kıyasla yüzde 11,5 artırarak 1,5 milyar TL rakamına ulaştı. Son 10 
yılda ise yaklaşık 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası yarattı. 

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuya ilişkin açıklamasında şu ifade-

Volvo Cars, Ghent üretim tesisinde yeni bir pil montaj hattı açtı 
Volvo Cars bugün, Belçika’nın Ghent şehrinde yer alan üretim 
tesisinde yeni bir pil montaj hattının açılışını yaptı. Volvo Cars’ın 
ilk tam elektrikli otomobili XC40 Recharge P8’in üretimi de bu 
yıl, yine bu tesiste gerçekleştirilecek. Volvo Cars, 2040’a kadar 
iklim-nötr bir şirket olma hedefine doğru ilerlerken, 2018-2025 
arasında otomobil başına karbon ayak izini yüzde 40 azaltmayı 
hedefliyor. 

2025’e kadar küresel satışlarının yüzde 50’sinin tam elektrikli, 
kalanının ise hibrit otomobillerden oluşmasını planlayan Volvo 
Cars, önümüzdeki beş sene boyunca, her sene piyasaya tam 
elektrikli bir otomobil sürecek. Tamamen elektrikli veya hibrit 
motora sahip tüm Volvo modelleri “Recharge” olarak adlandı-
rılacak. 

Ghent tesisi, diğer üretim tesislerine süreç optimizasyonu ve ve-
rimliliği açısından önemli bilgiler sağlayacak. Şirket, bu yılın baş-

Son dönemde elektrikli mobilite alanında önemli çalışmalar yapan 
Renault Grubu, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edil-
mesinin ardından 2-3 Mart 2020’de markalarına ait yenilikleri You-
tube kanalından açıkladı. 

Renault, yarının mobilitesine dair marka vizyonunu simgeleyen 
elektrikli konsept modeli MORPHOZ’u dijital mecrada ilk kez 2 
Mart 2020’de kamuoyuyla buluşturdu. Grup ayrıca, Renault marka-
sına ait yeni Clio, yeni Captur ve yeni Megane Estate (SW) model-
lerinin de ilk dijital gösterimini aynı tarihte Youtube kanalı üzerinden 
gerçekleştirdi.

Renault Grubu’ndan “elektrikli” atağı 

Yeni Clio, yeni Captur ve yeni Megane Estate (SW) Renault ürün ga-
mının elektrifikasyonunu, E-TECH adı verilen hibrid ve şarj edilebilir 
hibrit seçenekleriyle hız kazandırıyor. 

Grup ayrıca, 3 Mart 2020’de Dacia markasına ait yenilikleri de dijital 
platformda tanıttı. 

larında, ABD’nin Güney Karolina eyaletinde, Charleston şehrinin 
dışında yer alan fabrikasında bir pil montaj hattı kurmayı planlan-
dığını duyurmuştu. Bu montaj hattının inşaatına bu sonbaharda 
başlanması bekleniyor. Ghent, Avrupa’da Volvo Cars tarafından 
işletilen iki otomobil üretim tesisinden biri ve 1965’ten beri Volvo 
otomobiller üretiyor. Tesiste şu anda yaklaşık 6 bin 500 kişi is-
tihdam ediliyor.

lere yer verdi: “İç 
pazarda yüzde 
93’lük paya sa-
hibiz. Tofaş çatı-
sı altındaki Fiat, 
Fiat Professio-
nal, Alfa Romeo, 
Jeep, Ferrari ve 
Maserati marka-
larımızın satışları 
toplamında 2019’da pazar payımızı yüzde 5,7 artırarak yüzde 16,4’e 
çıkarttık. Tofaş olarak, 2019’da 2.3 milyar dolarlık ihracat geliri ve 919 
milyon dolarlık dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkıda 
bulunmayı sürdürdük”. 

Tofaş, 2019’da Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 15’ini 
tek başına gerçekleştirdi 
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Merakla beklenen BMW 2 Serisi 
Gran Coupé Türkiye’de
BMW’nin kompakt segmentteki en yeni temsilcisi BMW 2 Serisi 
Gran Coupé Türkiye’de ilk kez 22 Şubat - 1 Mart 2020 arasında 
İstanbul - İstinye Park, İzmir – Hilltown Karşıyaka ve Ankara – 
Panora AVM’de meraklılarıyla buluştu. 

BMW dinamizmini duygulara hitap eden bir tasarım ile birleştiren, 
4 kapılı coupé formu ve sportif sürüş özellikleriyle kendi 
segmentinde rekabete yeni bir boyut katmaya hazırlanan BMW 
2 Serisi Gran Coupé’de 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve 
benzinli motor seçenekleri yer alıyor. BMW 2 Serisi Gran Coupé’nin öne çıkan özellikleri arasında; dinamik olarak gerilmiş siluet, 
çerçevesiz kapı camları ve bagaj kapağının ortasına kadar uzanan stop lambaları dikkat çekiyor. BMW 2 Serisi Gran Coupé, yüksek 
çözünürlüğe sahip dijital göstergeleri ve sportif direksiyonu ile iç mekanda sunduğu premium hissini en üst seviyeye çıkarıyor.

BMW 2 Serisi Gran Coupé, Türkiye’de ilk etapta First Edition Sport Line ile First Edition M Sport tasarım seçenekleri ve opsiyonel 
olarak tercih edilebilen Executive donanım paketiyle BMW tutkunlarına sunulacak. Ayrıca, standart olarak sunulan özellikler 
arasında Sürüş Asistanı, Park Asistanı, Geri Sürüş Asistanı, Panoramik Cam Tavan, Elektrikli ve Hafızalı Sürücü Koltuğu, İç ve Dış 
Ayna Paketi gibi özellikler yer alacak. Opsiyonel olarak tercih edilebilen Executive pakette ise BMW Live Cockpit Professional, 
Apple CarPlay, HiFi Ses Sistemi ve Kablosuz Şarj Sistemi gibi donanımlar satın alınabilecek.

Audi quattro 40 yaşında
Audiquattro, bundan 40 yıl önce, Mart 1980’de düzenlenen Cenevre 
Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıtılan dört tekerden çekiş sistemli 
bir coupe otomobil olarak tarihe kaydoldu. Audiquattro, o zamana 
kadar sadece kamyonlarda ve off-road araçlarda kullanılan dört 
tekerden çekiş sisteminin, ilk kez bir binek otomobile uyarlanmış 
halini taşıyordu.

Dört tekerden çekiş sistemine ait bir binek otomobil üretme fikri, 
aslında 1976-1977 yılları arasında Audi’nin Alman Ordusu için 
geliştirdiği aracın testlerini yapan Audi mühendisleri tarafından 
ortaya atıldı. Bu testlerde aracın buz üzerinde gösterdiği mükemmel 
yol tutuşu ve sürüş karakteri, dört tekerden çekiş sistemini seri 

üretilen Audi 80’e uyarlanması, quattro efsanesini doğurdu. Sonrasında yapılan testlerin her biri şaşkınlık uyandırıcı şekilde 
mükemmeldi. 1979 yılının sonbaharında ortaya 200 HP güç üreten 2,2 litrelik 5 silindirli turbo motoru ile Audi Coupe çıktı. 

Audi quattro, motorsporlarında ilk yarışına 1981’de Avusturya’daki Janner Rallisi’nde çıktı. Dört tekerden çekiş sistemi ralli 
dünyasında bir devrim yarattı ve otomotivde bir dönemi kapatıp, başka bir dönemi açtı.

Aston Martin Db11 V8 Shadow Edition tanıtıldı
Aston Martin Shadow Edition, DB11 sahibi olmak isteyenler için yeni 
bir stil vadediyor. Özel olarak karartılmış ve dramatik karakter, V8 ile 
güç bulan Gran Tourer’ın güzelliğini öne çıkarıyor. Shadow Edition’ın 
standart spesifikasyonu, dünya çapında DB11 alıcıları için hali hazırda 
mevcut olan seçili seçeneklere ek olarak, burada piyasaya sürülecek 
olan V8 için bir dizi özelliklerin tanıtılmasıyla birleştiriyor. V8 ile 
güç alan modeller için Coupe veya Volante gövde tarzında dünya 
çapında 300 adet ile sınırlı olan yeni Shadow Edition 
modellerinde sunulan yeni özellikler şunlar:
• Parlak Siyah kaput üzeri bıçaklar
• 20 inç Parlak Siyah yönlü alaşım jantlar
• Parlak Siyah krom kanatlar ve yazılar
• Özel siyah anodize “Shadow Edition” yazılı kapı eşikleri
• Deri rengi ile uyumlu Spor Direksiyon

DB11 Shadow Edition’ı tamamlamak için, üst cam bölgesi Parlak 
Siyah özelliklerini içeren isteğe bağlı bir paket mevcut. Shadow 
Edition’ın özellikleri sabit olsa da, dünya çapında bu model için seçim yapanlar, altı tanımlı dış renkte dahil olmak üzere farklı renk 
temalarından birini seçerek arabayı kendilerine özgü şekilde dizayn edebilirler.
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Yeni Jeep Wrangler Rubicon siparişe açıldı 
Jeep, Wrangler Rubicon’un yeni neslini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Ocak 2020 itibarıyla ülkemizde ön satışa açılan yeni Jeep 
Wrangler Rubicon’a kısa sürede beş sipariş geldi. Jeep Wrangler Rubicon’un yeni nesil versiyonu, Mayıs 2020’de Türkiye yollarına çıkmaya 
başlayacak. İlk üretildiği günden bu yana 2 milyonun üzerinde 
satış adedine imza atan Wrangler’in yeni modeli ülkemizde 2.0 
litrelik 270 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman 
kombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik 
donanımlarıyla satışa sunulacak. 

Yeni Wrangler, Jeep mirası ve gücünü daha sofistike ve güncel 
bir tasarımla birleştirerek çizgisini çağın ötesine taşıyor. İkonik 
yedili ızgarası, maskülen tasarım hatlarının yanında gelmiş 
geçmiş en yetenekli SUV unvanlı Wrangler Rubicon, 2.0 litrelik 
270 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni 
benzinli motoruyla dikkat çekiyor. Yeni Wrangler Rubicon, 
güvenli bir sürüş sağlamaya yardımcı olan ileri özellikleri de 
kullanıcısına sunuyor. Yeni Wrangler Rubicon, ParkSense Arka 
ve Ön Park Asistanı, Kör Nokta İzleme ve Arka Çapraz Yol 
Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Elektronik Devrilme Önleyici ve 
Denge Kontrolü (ESC), dört standart hava yastığı gibi 65’ten 
fazla aktif ve pasif güvenlik sistemi ile donatıldı. 

Honda’dan elektrikli ürün gamına dijital lansman 
Honda, tüm elektrikli araç modellerini ve enerji yönetim hizmetlerini bir 
araya toplayacağı e:TECHNOLOGY markasını tanıttı. Tüm ürün gamının 
2022’ye kadar elektrikli olmasını hedefleyen Honda, bu hedefinin ilk 
temsilcileri olan Honda Jazz ve Honda e için detaylı bir sunum paylaştı. 
Bu kapsamda Honda’nın tüm yeni modellerinde yer alacak gelişmiş 
bağlanabilirlik teknolojileri de kamuoyuna aktarıldı. 

My Honda+ uygulaması ve Honda Kişisel Asistan’ı ile donatılan Honda 
e, yeni Jazz ve Jazz Crosstar bu uygulamanın ilk örneklerini oluşturuyor. 
Yeni Honda Jazz, standart olarak gelişmiş e:HEV hibrit teknolojisiyle 
yollara çıkıyor. Honda mühendisleri markanın küçük sınıftaki efsanevi 
modelini baştan aşağı yeniden tasarladı. Yeni Honda Jazz üstün sürüş 

verimliliği ile son derece kullanıcı bir yapıyı bir arada sunan küçük sınıfın en dikkat çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor. 
Honda, küçük sınıftaki temsilcisinin cazibesini daha da genişletmek için daha güçlü bir tasarıma sahip olan, SUV esintileri taşıyan 
Jazz Crossstar versiyonunu da tanıttı. Standart modelle aynı hibrit güç-aktarma organına ve iç mekan özelliklerine sahip olan yeni 
Jazz Crosstar, artırılmış yerden yükseklik, suya dayanıklı döşemeler ve entegre tavan rayları ile ayrışıyor. Görsellik daha güçlü bir ön 
ızgara, siyah trimler ve şık yan eşikler ile güçlendiriliyor. Crosstar modeline özgü jantlar SUV tarzına vurgu yaparken otomobilin güçlü 
görünümünü tamamlıyor.

Yeni Fiat 500 tanıtıldı
Fiat, ürün yelpazesinin ikonik modeli 500’ün üçüncü neslini tanıttı. Fiat 
Chrysler Automobiles’ın (FCA) üretimine başlayacağı tamamen elektrikli ilk 
modeli olan Fiat 500, 85 kW hızlı şarj ile donatılan standart elektrikli motora 
sahip. Fiat 500, 5 dakikada 50 km’lik menzil için gerekli şarjı sağlarken, 
WLTP normuna göre de tam dolu bataryalarıyla 320 km’lik menzile ulaşıyor. 
Yeni Fiat 500’ün lansman yüzü olan La Prima Cabrio versiyonu, kendine 
özgü tasarımı, özel teknolojileri ve bağlanabilirlik çözümleriyle dikkat çekiyor. 
Yeni Fiat 500 La Prima’da 2. seviye otonom sürüş özellikleri de bulunuyor.  
La Prima’da Akıllı Hız Asistanı, Otonom Acil Durum Freni, uzun far asistanı, 
acil durum çağrısı, elektrikli park freni gibi gelişmiş sürüş destek ve güvenlik 
sistemleri yer alıyor. 

Yeni Nesil Fiat 500 lansman versiyonu La Prima dışında; İtalyan tasarımının dünya markaları olan Giorgio Armani, Bvlgari ve Kartell gibi üç 
isimle çalışarak otomotiv dünyasına üç farklı versiyon sunuyor. Üç moda ikonunun tasarladığı Fiat 500 modelleri; doğal, geri dönüştürülmüş 
ve yenilenmiş malzemelerin kullanımı ile yaratıcılıkları ve el işçiliğini bünyesinde topluyor. Yeni nesil Fiat 500’ün çevreci yapısı, sosyal alanda 
gerçekleştirilen çevreci oluşumlarla da destekleniyor. Biyolojik çeşitliliği savunan ünlü aktör ve aktivist Leonardo DiCaprio ile bir iş birliği 
hayata geçiriliyor. Fiat 500’ün felsefesini benimseyen DiCaprio, YouTube üzerinden yapılan “All-In” video kampanyasıyla; “Elimizden geleni 
yapmalıyız” diyerek herkesi iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamaya ve sürdürülebilirliği desteklemeye davet ediyor. 
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Toyota Corolla Hatchback 
Türkiye yollarına çıkıyor 
Toyota, sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan tamamen 
yeni modeli Corolla Hatchback’i Türkiye’de satışa sunuyor. Corolla 
Hatchback, hibrit versiyonları başta olmak üzere benzinli seçenekleriyle 
de segmentindeki en iddialı ve farklı modellerden biri olacak. Yeni 
modelin basın toplantısında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve 
Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yoğun rekabetin yaşandığı C 
segmentine Corolla Hatchback ile yeni bir soluk geleceğini belirterek 
“Büyük bir heyecan içindeyiz. Tasarımı, donanımı, konforu, dinamikliği 

ve özellikle hibrit versiyonu ile Corolla Hatchback yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Bu yeni modelimizin, müşterilerimizin beklediği 
değişimi ve heyecanı yaratacağına eminiz. Corolla Hatchback, markamızın satış ve imajına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. 
Corolla Hatchback ile hibrit ürün gamının genişlediğine ve Türkiye’de her binek modelin bir hibrit versiyonu olduğuna da dikkat çeken 
Bozkurt şunları söyledi: “Bu segmentte en dinamik modellerin başında gelen Yeni Corolla Hatchback farklı heyecan arayanların gözde 
modeli olacak. Özellikle dinamik yapısı ile gençler başta olmak üzere yeni bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Şıklığı, daha fazla sürüş keyfi 
sunması ve hatta bunları yaparken üstün güvenlik özelliklerini de barındırması Corolla Hatchback’i benzerlerinden hemen ayıracaktır. 2020 
yılında ilk etapta yüzde 50’den fazlası hibrit versiyon olmak üzere 1050 adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Corolla Hatchback’in Türkiye’de 
de önemli bir hayran kitlesine sahip olacağına ve talebin katlanarak süreceğine inancım tamdır.”

Maserati’den koleksiyonluk 
“Royal” serisi 
Maserati, “Royale” adını verdiği ve sadece 100 adet üreteceği 
özel model serisini tanıttı. İlk olarak 1986’da 51 adet 
“Quattroporte Royale” üreten marka, bu kez Quattroporte’nin 
haricinde Levante ve Ghibli modellerinde de bu özel seriyi 
devreye alıyor. Türkiye pazarı için ayrılan Levante Royale dizel ve 
Ghibli Royale SQ4 ise bu baharda Türkiye’ye geliyor.  

Levante, Quattroporte ve Ghibli modellerinden oluşan, Blu Royale ve Verde Royale isimli mavi ve yeşil renkte iki yeni özel renge sahip 
seride; 3.0 litrelik 275 HP gücündeki V6 dizel motor ile yine 3.0 litrelik 350 ve 430 HP güçlerindeki V6 benzinli motor seçenekleri yer 
alıyor. Özel seriden Türkiye’ye, biri Levante Royale dizel ve diğeri Ghibli Royale SQ4 olmak üzere iki adet ayrıldı. 

Levante Royale 21 inçlik Anteo Staggered Antrasit jantlar, Ghibli ile Quattroporte Royale modelleri ise 21 inçlik Titanium Antrasit jantlarla 
donatılıyor. Gümüş renkli fren kaliperler özel serinin ışıltısını tamamlıyor. Royale özel serisinde; Cold Weather, Premium ve Driving 
Assistance Plus paketleri standart olarak sunuluyor. Donanımlar kapsamındaki “gelişmiş sürüş destek sistemleri”, şehir içi ve şehirlerarası 
yolculuklarda sürüş anında oluşması muhtemel tehlikelere aktif bir şekilde yanıt vererek sürücü ve yolcu güvenliğini sağlıyor. 

Yeni Peugeot 208, 
“2020 Yılın Otomobili” seçildi 
Yeni Peugeot 208, 60 Avrupalı otomotiv gazetecisinden oluşan 
jüri tarafından “2020 Yılın Otomobili” seçildi. Ödül Cenevre’de 
açıklandı. Yeni Peugeot 208, müşterilere “seçme özgürlüğü” 
sağlayan benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere zengin 
motor çeşitliliği ile jürinin övgüsünü kazandı. Jüri ayrıca yeni 
Peugeot 208’in cesur tasarımını ve teknolojilerini de takdir etti. 
Markanın en çok satan modeli, aynı zamanda bu ödüle layık 
görülen ilk Peugeot “2 Serisi” olmasıyla da dikkat çekiyor. Yeni 
Peugeot 208 aynı zamanda “Yılın Otomobili” seçilen altıncı Peugeot modeli. 2020 Yılının Otomobili seçilen yeni Peugeot 208, B 
segmentindeki kuralları yeniden belirliyor. Benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunulan yeni Peugeot 
208 kullanıcılara “seçme özgürlüğü” sunuyor. Dış tasarımı, üç pençeli LED ön farlarla markanın DNA’sını yansıtıyor. Parlak siyah 
çamurluk çerçeveleri kadar gösterişli arka spoyler de Yeni 208’in karakteristik unsuru olarak öne çıkıyor. Peugeot yeni nesil 3D 
i-Cockpit® (yükseltilmiş gösterge ekranı, kompakt direksiyon simidi ve dokunmatik ekran) Üç-Boyutlu dijital göstergelerle sadece 
daha çekici bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürüş güvenliğine de katkı sağlıyor. Ekim ayında Avrupa’da pazara 
sunulduktan sonraki süreçte yaklaşık 110 bin kullanıcı Peugeot 208 sipariş etti. Peugeot 208 satışlarının yüzde 15’ini elektrikli 
versiyon oluşturuyor. 

Bİ
ZD

EN
 H

AB
ER

LE
R



52

Kitap

AJ
AN

DA

Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge
İnovasyon ve Patent
Cem Işık

Günümüzde kaynağını bilgiden alan ekonomiler “Bilgi 
Ekonomisi”, bu ekonomiyi benimseyen toplumlar ise “Bilgi 
Toplumu” olarak biliniyor. Bilgi, refahın kaynağı olmakla birlikte 
sahibine ekonomik güç katan çok önemli bir değer. Bu eser 
de bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlüğü oluşturulmasına 
etki eden Ar-Ge, inovasyon ve patent kavramlarının 
ekonomik analizini içeriyor. Birinci bölümde, bilgi ve bilgi 
ekonomisine ilişkin kavramlar 
teorik çerçevede irdeleniyor ve 
genel olarak Eski Yunan’dan 
günümüze kadar bilginin tanımı, 
gelişimi, türleri, değişimi ve 
yönetimi üzerinde duruluyor. 

İkinci, üçüncü ve dördüncü 
bölümlerde ise bilgi 
ekonomilerinde rekabet 
üstünlüğü oluşturulmasına 
etki eden Ar-Ge, inovasyon ve 
patent ekonomik yönleriyle ele 
alınıyor. 

 İktisattan Çıkış
 Prof. Dr. Emre Alkin

 “İktisada Giriş” iktisadın ilk dersidir... 
 Hatta ilk kitabı... İçinde bol bol 
 rasyonellik, hatırı sayılır matematik ve 
 geçmişin deneyimleri vardır. 
Bugün ise inandırıcı gelmiyor kimseye. Çünkü normal şartlarda 
iktisat “rasyonel insan”ı tarif eder. Hani şu özgür yaşayan 
ve sınırlı kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları arasında dengeleme 
yapmak zorunda kalan insanı...

Ne yazık ki günümüzde rasyonel 
insandan söz etmek mümkün 
değil. Gelirinden fazla harcayan, 
arzularıyla ihtiyaçlarını birbirine 
karıştıran, “alışılmış mutsuzluklar 
için keşfedilmemiş mutlulukları 
feda eden” insanlarla dolu bir 
dünyada yaşıyoruz.
Peki neden böyle oldu? İktisat, 
rasyonel insanı ne zaman 
ve neden kaybetti? Şimdi 
ne yapmak lazım? Eser, her 
kesimden okur için çıkarılacak 
dersler sunuyor. 

Fuarlar 25 - 28 Haziran 2020 Automechanika İstanbul, TÜYAP
 www.automechanika.com.tr 

Yaratmanın, İcadın ve Keşfin Gizli Tarihi
Kevin Ashton 

İcatlar ve keşiflerin nasıl ortaya çıktığına dair efsaneler vardır. 
Bilim “Buldum!” nidalarıyla doludur. Sorunlar bir anlık sihirli 
dokunuşlarla çözülür. Büyük buluşların bizlere dehalar tarafından 
çeşitli mucizelerle getirilmiş olduğunu düşünmek son derece 
çekici gelir. Oysa biz hiçbir şey olma halinden “yeni”ye gelen 
yolu görmeyiz, görmek de istemeyiz. Sanatkârlık puslu bir sihirdir 
adeta, alın teri dökülmez. Her üstün denklemin, güzel resmin, 
büyük bir aklın ürünü olan makinenin çaba ve yanlışlıklar, kötü 
başlangıçlar ve başarısızlıklar 
sonucu doğduğunu, her bir 
mucidin bizler kadar kusurlu, küçük 
ve ölümlü olduğunu düşünmek biz 
tutkulu romantikleri sıkar.

Yaratıcılık efsanesi sadece bazı 
insanların yaratıcı olduğunu ima 
eder. Çok az insanda bu deha 
vardır ve onlar için de yaratıcılık 
son derece kolaydır. Diğerlerinin 
çabaları nafiledir. Peki bu efsaneler 
nerede çöker? Yaratıcılığın sihirli 
değneği sadece özel insanların mı 
eline tutuşturulmuştur? Yaratıcı 
zekâya ulaşmanın kılavuzu 
var mıdır? 

Teknoloji ve Ekonomi İlişkisi
Süleyman Öğrekçi 

Teknoloji ve ekonomi ilişkisi, insanın doğa karşısında verdiği 
mücadelenin bir neticesidir. Teknoloji doğası gereği gelişmeyi, 
ekonomi de ise ilerlemeyi temsil eder. Uygarlık, bu iki temelin 
üstünde ortaya çıkar. Teknik değişimler, iki yüzü olan etkiler 
bırakır. Bunlardan ilki, bilim olarak insanın zihinsel yetilerine 
ihtiyaç duyar. Bu nedenle algılarımızla temas içindedir ve tüm 
bilimsel üretimlere konu olur. İkinci yüzüyle ilerlemeyi temsil 
ettiğinden, ekonomik alanda zenginlik sağlar. Her teknik icat, 
yeni endüstri alanları yaratırken, 
yeni yaşam tarzları da belirler.

Ekonomiyi faaliyetler alanı şeklinde 
toparlarsak, teknoloji yapısal bir 
zemindir. Ekonominin kurumları 
günümüzde, hiç olmadığı kadar 
teknolojinin omuzlarına ihtiyaç 
duymaktadır. Ekonominin küresel 
etkileşimci karakteri, teknolojiye 
olan ilgimiz oranında sağlıklı 
olabilir. Enformasyonel bir dünya, 
teknolojide geri kalmayı affetmez.  
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2020 Yılı İlk 2 Ayında %90 Arttı

Türkiye Otomotiv pazarında 
otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2020 yılı ilk iki 
ayında bir önceki yıla göre 
%89,55 artarak 74.395 adet 
olarak gerçekleşti. 2019 yılı 
aynı dönemde otomobil ve ha-
fif ticari araç pazarı 39.248 adet 
olarak gerçekleşmişti.

2020 yılı Şubat ayı otomobil ve 
hafif ticari araç pazarı 47.122 
adet oldu. 24.875 adet olan 
2019 yılı Şubat ayı otomobil ve 
hafif ticari araç pazar toplamına 
göre satışlar %89,44 oranında 
arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık Şubat ayı or-
talama satışlara göre %6,73 
artış gösterdi.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
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Türkiye Otomotiv pazarında 
otomobil satışları, 2020 ilk iki 
aylık dönemde geçen seneye  
göre %97,93 oranında artarak 
59.743 adet oldu. Geçen yıl aynı 
dönemde 30.184 adet satış ya-
şanmıştı.

2020 yılı Şubat ayında otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre %96,44 arttı ve 37.727 adet 
oldu. Geçen sene 19.205 adet 
satış gerçekleşmişti. 

Otomobil pazarı, 10 yıllık Şu-
bat ayı ortalama satışlara göre 
%16,44 artış gösterdi. 

Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)

Otomobil Pazarı

Türkiye Otomotiv pazarında, 
hafif ticari araç pazarı, 2020 
yılı Ocak -Şubat döneminde bir 
önceki yıla göre %61,65 arta-
rak 14.652 adet oldu. 2019 yılı 
aynı dönemde 9.064 adet satış 
gerçekleşmişti. 

2020 yılı Şubat ayında hafif tica-
ri araç pazarı 2019 yılının Şubat 
ayına göre %65,7 artarak 9.395 
adet olarak gerçekleşti. Geçen 
sene 5.670 adet satış yaşanmış-
tı.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıl-
lık Şubat ayı ortalama satışlara 
göre %20,04 azaldı. 

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)

Hafif Ticari Araç Pazarı

A
N

A
Lİ

Z



55

2020 yıl Şubat ayı sonunda otomobil satış-
ları motor tipine göre incelendiğinde ben-
zinli otomobil satışları %47,18 pay (28.186 
adet)  ile birinci sırada yer alırken, dizel oto-
mobil satışları %43,45 pay (25.959 adet) ile 
ikinci sırada, ardından otogazlı %5,67 pay 
ile üçüncü, hibrit %3,56 pay ile dördüncü ve 
elektrikli otomobiller ise 0,13 pay ile beşinci 
sırada yer aldı.

 MOTOR TİPİ    2019’Şubat Sonu 2020’Şubat Sonu Değişim
 Adet    Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay 
 Benzin 12.258 %40,61 28.186 %47,18 %129,94
 Dizel 16.118 %53,40 25.959 %43,45 %61,06
 Otogaz 1.133 %3,75 3.390 %5,67 %199,21
 Hibrit 660 %2,19 2.128 %3,56 %222,42
 Elektrik 15 %0,05 80 %0,13 %433,33
 Toplam 30.184 %100,00 59.743 %100,00 %97,93

 

 OTOMATİK 2019’Şubat Sonu 2020’Şubat Sonu Değişim
 ŞANZIMAN Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay 
 A (Mini) 67 %77,91 183 %94,33 %173,13
 B (Entry) 3.719 %52,22 6.234 %49,90 %67,63
 C (Compact) 11.229 %63,54 27.200 %71,34 %142,23
 D (Medium) 4.023 %90,61 7.406 %99,95 %84,09
 E (Luxury) 705 %100,00 1.282 %100,00 %81,84
 F (Upper Luxury) 159 %100,00 236 %100,00 %48,43
 Toplam 19.902 %65,94 42.541 %71,21 %113,75

2020 Şubat ayı sonunda otomatik şanzı-
manlı otomobil satış adetleri 2019 Şubat 
ayında göre %113,75 oranında arttı. 2020 
yılı iki aylık dönemde otomobil satış adetle-
ri geçen yıl aynı dönem ile kıyaslandığında, 
otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının 
payı %65,94’den %71,21’e (42.541 adet) 
artış gösterdi.

2020 Şubat ayı sonunda otomobil pa-
zarı ortalama emisyon değerlerine göre 
incelendiğinde, en yüksek paya %39,01 
oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomo-
biller (23.308 adet) ve ardından %28,60 pay 
ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 
(17.084 adet) sahip oldu. 

 CO2 ORTALAMA EMİSYON DEĞERLERİ 2019’Şubat Sonu 2020’Şubat Sonu  Değişim
 (gr/km) Adet Pay Adet Pay 
 < 100 gr/km 4.959 %16,43 8.615 %14,42 %73,72
 ≥ 100 - < 120 gr/km 10.350 %34,29 23.308 %39,01 %125,20
 ≥ 120 - < 140 gr/km 9.232 %30,59 17.084 %28,60 %85,05
 ≥ 140 - < 160 gr/km 4.260 %14,11 9.264 %15,51 %117,46
 ≥  160 gr/km 1.383 %4,58 1.472 %2,46 %6,44
 Toplam 30.184 %100,00 59.743 %100,00 %97,93

2020 Şubat ayı sonunda otomobil paza-
rı motor hacmine göre incelendiğinde, en 
yüksek paya %94,87 oranıyla 1600cc altın-
daki otomobiller 56.679 adet ile sahip oldu. 
Ardından %1,31 pay ile 1600-2000cc aralı-
ğındaki otomobiller ve %0,12 pay ile 2000cc 
üstü otomobiller yer aldı. 2019 Şubat sonu-
na göre, 1600cc altındaki otomobil satışları 
%98,9 oranında artarken, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil-
lerde%13,9 ve 2000cc üstü otomobillerde 
%29,4 oranında azalış görüldü. 2020 yılı  ilk 
iki aylık dönemde 80 adet elektrikli, 2.128 
adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

 

 

  

 MOTOR HACMİ MOTOR CİNSİ   2019’Şubat Sonu         2020’Şubat Sonu Değişim ÖTV KDV
  Adet Pay Adet Pay   
 ≤ 1600cc B/D 28.496 %94,41 56.679 %94,87 %98,9 45, 50, 60 %18
 1601cc - ≤ 2000cc B/D 911 %3,02 784 %1,31 %-13,9 100, 110 %18
 ≥ 2001cc  B/D 102 %0,34 72 %0,12 %-29,4 160 %18
 ≤ 85 kW ELEKTRİK 7 %0,02 45 %0,08 %542,9 3 %18
 86kW - ≤ 120kW ELEKTRİK 0 %0,00 0 %0,00   7 %18
 ≥ 121kW  ELEKTRİK 8 %0,03 35 %0,06 %337,5 15 %18
 <=1600cc HİBRİT 29 %0,10 22 %0,04 %-24,1 45, 50, 60 %18
 1601cc - <=1800cc 
 (<=50KW) HİBRİT 0 %0,00 0 %0,00   110 %18
 1601cc - <=1800cc
 (>50KW) HİBRİT 601 %1,99 1.904 %3,19 %216,8 45, 50, 60 %18
 1801cc - <=2000cc HİBRİT 12 %0,04 170 %0,28 %1316,7 110 %18
 2001cc - <=2500cc 
 (<=100KW) HİBRİT 0 %0,00 23 %0,04   160 %18
 2001cc - <=2500cc 
 (>100KW) HİBRİT 17 %0,06 9 %0,02 %-47,1 110 %18

 >2500cc HİBRİT 1 %0,00 0 %0,00 %-100,0 160 %18
 Toplam  30.184 %100,00 59.743 %100,00 %97,9            VERGİ ORANLARI

 HAFİF TİCARİ ARAÇ 2019’Şubat Sonu 2020’Şubat Sonu Değişim
 GÖVDE TİPİ ANALİZİ Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay 
 Van 6.353 %70,09 10.909 %74,45 %71,71
 Kamyonet 1.127 %12,43 1.680 %11,47 %49,07
 Minibüs 793 %8,75 1.107 %7,56 %39,60
 Pickup 791 %8,73 956 %6,52 %20,86
 Toplam 9.064 %100,00 14.652 %100,00 %61,65

2020 Şubat ayı sonunda Hafif Ticari Araç 
Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğin-
de, en yüksek satış adetine %74,45 pay ile 
Van (10.909 adet), ardından %11,47 pay ile 
Kamyonet (1.680 adet), %7,56 pay ile Mini-
büs (1.107 adet) ve %6,52 pay ile Pick-up 
(956 adet) yer aldı.
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AVRUPA OTOMOTİV PAZARI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2020 Ocak ayında %7,7 
azaldı ve 1.321.837 adet seviyesin-
de gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 
1.432.511 toplam adet satış gerçekleş-
mişti. 

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2020 Ocak ayında %22,2 ile İsveç, %15 
ile İzlanda ve Polonya’da düşüş yaşandı. 
2020 yılının aynı ayında satışlarını en çok 
artıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya 
%19,1, Yunanistan %5,7 ve Norveç %5,2 
oranlarıyla yer aldı. 

2020 Ocak ayında Türkiye, %88,8 artış 
ile Avrupa otomotiv satışları sıralama-
sında 10. ülke konumunda yer aldı.

En son açıklanan verileri içermektedir.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2020 Ocak ayında 2019 
yılının aynı ayına göre %7,4 azaldı ve 
toplam 1.135.116 adet seviyesinde pa-
zara ulaşıldı. 2019 Ocak ayında 1.226.202 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2020 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına 
göre en fazla düşüş sırasıyla %18 ile İs-
veç, %16,3 ile İzlanda ve %14,1 ile Polon-
ya’da görüldü. 2020 Ocak ayında, 2019 
Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran 
ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya 
%35,1, Yunanistan ve Norveç %6,2 oran-
larıyla yer aldı.

2020 Ocak ayında Türkiye, %100,5 artış 
ile Avrupa otomobil satışları sıralama-
sında 11. oldu.

A
N

A
Lİ

Z

Avrupa Otomotiv Pazarı - 2020 Ocak

Kaynak: ACEA En son açıklanan verileri içermektedir.

Avrupa Otomobil Satışları - 2020 Ocak

Kaynak: ACEA
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AVRUPA OTOMOTİV PAZARI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak ayın-
da %7,8 azaldı ve 154.647 adede düştü. 
2019 Ocak ayında 167.758 adet satış ger-
çekleşmişti. 

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2020 Ocak ayında en fazla düşüş %57,5 
ile İsveç, %25,2 ile Letonya ve %25 ile 
Çekya’da yaşandı. Satışlarını en çok ar-
tıran ilk üç pazar sıralamasında Lüksem-
burg %6,3, İngiltere %5,9 ve Belçika %2,3 
oranlarıyla yer aldı. 

2020 Ocak ayında Türkiye, %54,9 artış 
ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıra-
lamasında 9. sırada yer aldı.

Kaynak: ACEA

En son açıklanan verileri içermektedir.

Hafif Ticari Araç Pazarı - 2020 Ocak

En son açıklanan verileri içermektedir.
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ODD, verilerinde yer alan bilgilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle birlikte; bu verilerdeki hata, eksiklik veya yorum farklılıklarından ve/veya ticari 
amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ODD verilerinde; marka ve model bazında yer alan sayısal satış bilgileri ilgili kuruluşların 
ODD’ye yaptığı bildirimlerden oluşmaktadır. Bilgiler haksız rekabete yol açacak şekilde kullanılamaz. ODD’yi kaynak göstermek suretiyle satış rakamlarına dayalı olarak 
Rekabet Kanunu’na aykırı düşecek yorum, sıralama ve açıklamalar yapılması yasaktır. Bu hususa aykırı davranan kişi ve kuruluşlar doğrudan yasalara karşı sorumludur. 
ODD Raporlarının telif hakkı ODD’ye aittir. ODD kaynak gösterilmeksizin raporun bir bölümü veya tamamı çoğaltılamaz, paylaşılamaz, yayınlanamaz veya dağıtılamaz. 
Aksi durumda ODD’nin her türlü maddi ve manevi tazminat talep hakkı saklıdır.
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Aksi durumda ODD’nin her türlü maddi ve manevi tazminat talep hakkı saklıdır.
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TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 145 Zincirlikuyu/İSTANBUL
Tel: 212 - 275 33 90  Faks: 212 - 275 39 88 

D ve D MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 
Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No:94 İSTANBUL
Tel : 212 - 223 10 11  

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel : 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98 

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel : 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98

BORUSAN OTOMOTİV İTHALAT VE DAĞITIM A.Ş. 
Firuzköy Bulvarı No: 21 34320 Avcılar/İSTANBUL
Tel: 212 - 412 00 00  Faks: 212 - 694 34 50

MERMERLER OTOMOTİV TAŞIMACILIK 
TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA VE PAZARLAMA A.Ş. 
Topselvi Mah. Seçenler Sok. No: 21 Kartal/İSTANBUL
Tel: 216 - 306 67 44  Faks: 216 - 389 32 42

GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş. 
Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No: 3 
34750 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 216 - 579 94 00  Faks: 216 - 579 94 07

MAIS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. 
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 47 Casper Plaza 
34770 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 216 - 645 66 66 • Faks: 216 - 645 66 88

MERMERLER OTOMOTİV TAŞIMACILIK TURİZM TEKSTİL 
İNŞAAT GIDA VE PAZARLAMA A.Ş 
Topselvi Mah. Seçenler Sok. No: 21 Kartal/İSTANBUL
Tel: 216 - 306 67 44  Faks: 216 - 389 32 42

FER MAS OTO TİCARET A.Ş. 
Kuruçeşme Cad. No: 29 34345 Kuruçeşme/İSTANBUL
Tel: 212 - 263 30 01  Faks: 212 - 263 45 59 

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 145 Zincirlikuyu/İSTANBUL
Tel: 212 - 275 33 90  Faks: 212 - 275 39 88

FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. 
İzmit Gölcük Yolu 14. Km. 41680 İhsaniye Gölcük/KOCAELİ
Tel: 262 - 315 50 00  Faks: 262 - 315 70 07 

ANADOLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No: 5 41480 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 677 89 00  Faks: 262 - 658 27 56 

HONDA TÜRKİYE A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No: 1 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 648 86 86  Faks: 262 - 658 84 21

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. No: 2 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: 216 - 571 63 63  Faks: 216 - 571 64 64 

BAYTUR MOTORLU VASITALAR TİC. A.Ş. 
Bayraktar Holding Boyalı Köşk Sok. No: 10 34395 Bebek/İSTANBUL
Tel: 212 - 359 60 00  Faks: 212 - 358 52 97 

IVECO ARAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 
Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:12 Samandıra - Sancaktepe/İstanbul
Tel: 216 - 561 16 05  Faks: 216 561 52 00 

BORUSAN OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 
Hamidiye Mah. Selçuklu Cad. No: 10 VadiPark B Blok Kat: 2 
Kağıthane 34408 İSTANBUL
Tel: 0212 - 412 00 00 Faks: 212 - 952 74 01

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 145 Tofaş Han 34394 Zincirlikuyu/İSTANBUL
Tel: 212 - 275 33 90  Faks: 212 - 275 03 57 

ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 58 Buyaka E Blok Tepeüstü 
34771 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 216 - 656 26 00 Faks: 216 - 656 27 02 

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 145 Zincirlikuyu/İSTANBUL
Tel: 212 - 275 33 90 Faks: 212 - 275 39 88

BORUSAN OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 
Hamidiye Mah. Selçuklu Cad. No: 10 VadiPark B Blok Kat: 2 
Kağıthane 34408 İSTANBUL
Tel: 0212 - 412 00 00 Faks: 212 - 952 74 01

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:11 Yakacık 34876 Kartal/İSTANBUL 
Tel: 216 - 453 53 53  Faks: 216 - 671 92 42

FER MAS OTO TİCARET A.Ş. 
Kuruçeşme Cad. No: 29 34345 Kuruçeşme/İSTANBUL
Tel: 212 - 263 30 01  Faks: 212 - 263 45 59

MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV 
Göztepe Nida Kule Merdivenköy Mah. Bora Sokak No: 1 Kat: 1 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 216 - 430 70 00  Faks: 216 - 430 70 02

MERCEDES-BENZ OTOMOTİV TİCARET VE HİZMETLERİ A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No: 6 34500 Esenyurt/İSTANBUL 
Tel: 212 - 867 30 00  Faks: 212 - 867 44 00

BORUSAN OTOMOTİV İTHALAT VE DAĞITIM A.Ş. 
Firuzköy Bulvarı No: 21 34320 Avcılar/İSTANBUL
Tel: 212 - 412 00 00  Faks: 212 - 694 34 50

NISSAN OTOMOTİV A.Ş. 
Kuş Bakışı Cad. No: 11 PK: 46 34662 Altunizade/İSTANBUL
Tel: 216 - 559 84 00  Faks: 216 - 651 84 34 

OPEL TÜRKİYE OTOMOTİV LTD. ŞTİ.
Küçükbakkalköy Mah. Defne Sk.B Blok Apt No:3/10 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 216 - 579 94 00  Faks: 216 - 579 94 07 

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No: 24 A Blok 34855 Küçükyalı/İSTANBUL
Tel: 216 - 489 29 50  Faks: 216 - 489 29 67 

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98 

ULUBAŞLAR GRUP OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş 
Kartaltepe Mah. Hayırlı Cad. No: 79 Sefaköy, Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: 212 - 426 19 33  Faks: 212 - 426 19 34 

MAIS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. 
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 47 Casper Plaza 
34770 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 216 - 645 66 66  Faks: 216 - 645 66 88 

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98 

YÜCE AUTO MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş. 
E5 Karayolu Fil Yokuşu No: 16 34846 Maltepe/İSTANBUL
Tel: 216 - 383 80 80  Faks: 216 - 383 80 32

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. 
Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No: 6 34500 Esenyurt/İSTANBUL 
Tel: 212 - 867 30 00  Faks: 212 - 867 44 00 

ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 
Zümrütevler Mah. Karayemiş Sok. No: 16/24 Maltepe/İSTANBUL
Tel: 216 - 493 19 19 

BAYTUR MOTORLU VASITALAR TİC. A.Ş. 
Bayraktar Holding Boyalı Köşk Sok. No: 10 34395 Bebek/İSTANBUL
Tel: 212 - 359 60 00  Faks: 212 - 358 52 97 

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. 
Acıbadem Mah. Ali Dede Cad. No: 2 34718 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 850 266 53 00  Faks: 850 266 53 40 

TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA ve DAĞITIM A.Ş. 
Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No: 2/1 
81190 Altunizade/İSTANBUL
Tel: 216 - 939 50 00  Faks: 216 - 325 95 50 

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 11 34876 Yakacık - Kartal/İSTANBUL
Tel: 216 - 453 53 53  Faks: 216 - 671 92 42 

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98 

VOLVO CAR TÜRKİYE OTOMOBİL LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2. Kule No: 8 B Kat: 9 
34771 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 216 - 656 64 00  Faks: 216 - 656 64 10 
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ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 
Zümrütevler Mah. Karayemiş Sok. No: 16/24 Maltepe/İSTANBUL
Tel: 216 - 493 19 19  Faks: 216 - 493 08 46 

GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş. 
Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No: 3 
34750 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 216 - 579 94 00  Faks: 216 - 579 94 07

GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş. 
Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No: 3 
34750 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 216 - 579 94 00  Faks: 216 - 579 94 07
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