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Değerli Meslektaşlarım,

2020 yılının başından beri gerek ekonomik dalgalanmalar gerek pandemi şartlarının 
zorluğu nedeniyle pek çok sektörde olduğu gibi otomotivde de belirsizlikler ve 
sıkıntılar en çok öne çıkan konular haline geldi.

Özellikle pandemi şartları nedeniyle üretimin tam kapasiteye ulaşamaması ve buna 
eklenen yarı iletken krizi, araç bulunurluklarında büyük sıkıntılar doğurmaya başladı. 
Hemen hemen tüm markalar belirli modellerinde tedarik sıkıntısı yaşarken, toplu 
taşımadan uzaklaşan halkın araç sahipliği iştahının artması da sorunu derinleştirdi.

2021 yılının 9. Ay sonu itibarıyla otomotiv pazarı çok canlı bir yeni araç alım talebi ile 
karşı karşıya ancak stok ve sipariş miktarları bu talebi karşılayabilecek düzeyde değil. 
Bu da yıl sonundaki toplam pazarı arzdaki gelişmelerin belirleyeceğini gösteriyor. 
Uzun yıllardır böyle bir pazarın yaşanmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Araç bulunamama sıkıntısının yanı sıra ÖTV dilimlerindeki %50’den %80’e atlama 
gerçeği de talebi tam sınırdaki araçların üzerinde yoğunlaştırmakta. Tüm tüketiciler 
150.000 TL olan çıplak fiyat limitindeki araçlara talep gösterdikleri için bu alandaki 
otomobillerde ekstra bir tedarik sorunu yaşanıyor.

Zaman zaman kamuoyunda araç bulunurluğu ile ilgili sıkıntıların tek sorumlu adresi 
olarak yetkili satıcılar gösteriliyor. Halbuki yetkili satıcılar aracın üretilmesi veya ithal 
edilmesi, stok tutulması ve yetkili satıcılara tahsisi gibi konularda hiçbir inisiyatife 
sahip değiller. Markaların sorumluluk alanında olan bu konularda yetkili satıcılar 
sadece uygulayıcı durumunda yer alıyor.

İşte bu ve benzeri durumlarda OYDER olarak, gerek kamuoyunda gerekse de 
bürokrasi içerisinde yetkili satıcıların sesini duyurmak, gerçekleri paylaşmak ve 
sıkıntıları çözmek için var gücümüzle çalışıyor, tüm paydaşları bilinçlendirmek için 
çaba sarf ediyoruz.

Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 2 ayrı bilgilendirme toplantısına 
500’er bayinin üzerinde katılım sağlandı. Yüksek katılım sorunlarımızın ortak 
olduğunun kanıtı olmasının yanı sıra OYDER’in çözüm merkezi olarak kabul edildiğinin 
de en büyük göstergesi.

Türkiye’deki yetkili satıcılık ağı, tamamı yerli ve milli sermayeden oluşan bir yapı 
olması kadar ülke çapına yayılmış hizmet merkezleridir. Bu hizmet merkezleri hem 
devletin en büyük ÖTV gelirini toplamaya aracılık ediyor hem de tüketici memnuniyeti 
sağlayarak markaların kaleleri olarak görev yapıyor.

OYDER bünyesi altında, birlikte ve gücümüzün farkında olarak gerçekleştireceğimiz 
faaliyetlerde sesimizin daha gür çıkacağına, sorunları gidermede daha etkin 
olacağımıza hiçbir şüphe duymuyoruz. Hala yetkili satıcılarımız arasında OYDER 
bünyesine katılmamış olanları en kısa sürede birlikte çaba göstermeye bir kez daha 
davet ediyoruz.

Saygılarımla,
Çınar NOYAN
OYDER Genel Sekreteri
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OYDER

OYDER OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgay MERSİN:Turgay MERSİN:

Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Turgay 
Mersin, otomotiv sektöründe gündemde Mersin, otomotiv sektöründe gündemde 
olan konular ile ilgili soruları yanıtladı.olan konular ile ilgili soruları yanıtladı.

“Türkiye otomotiv“Türkiye otomotiv
pazarı, küreselpazarı, küresel
salgına rağmensalgına rağmen
ayakta kalmaya veayakta kalmaya ve
yukarı yönde artışyukarı yönde artış
göstermeye devamgöstermeye devam
edecek kadaredecek kadar
dinamik ve güçlü dinamik ve güçlü 
bir sektör”bir sektör”

Dünyada otomotiv pazarının büyüklüğü nedir? 
Türk otomotiv pazarının, dünya otomotiv 
pazarı içindeki yeri ve payı nedir? 

Türkiye’de otomotiv sektörü, ekonomiye katkısı ve 
diğer sektörlere öncülük etmesi açısından en önemli 
sektörlerden birisidir. Sektörümüzün yarattığı katma 
değer, istihdama katkısı, vergi gelirleri ülkemiz için 
ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır. ACEA'nın 
verilerine baktığımızda Avrupa Kıtası'nda tesis 
sayısı olarak Türkiye 42 ülke içerisinde 5. sırada yer 
almaktadır. Üretiminin yarıdan fazlasını ihraç eden 
Türk otomotiv sanayisi, otomotiv satışları açısından da 
Avrupa'da önemli bir konumda yer alıyor. Dünyanın 
en büyük yatırımlarının gerçekleştiği sektörlerden 
birisi olan otomotiv sektöründe ülkemizde uygulanan 
üretim yöntem ve teknolojileri, uluslararası düzeyde 
ana firmaların kullandıkları yöntem ve teknolojilerle eş 
değerdir.



7

Otomobillerde ÖTV oranlarına 
esas matrah limitleri geçtiğimiz 
haftalarda Cumhurbaşkanı kararı 
ile değiştirilmişti. Bu karar Türkiye 
otomotiv pazarına nasıl yansıdı?

Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı 
motora sahip araçların anahtar teslim 
fiyatı 320.000 TL’ye kadar olanlarında 40 
bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama 
olacağı görülüyor. Bu da son dönemde 
ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç 
fiyatlarında bir nebze rahatlama 
sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır. 
Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV 
matrah düzenlemesi de hibrit modellere 
olan talebi canlandıracak nitelikte ve 
özellikle son dönemde çok duyarlı 
hale geldiğimiz çevre koruması için 
de olumlu katkı sağlayacak şekilde 
gerçekleşmiştir. Ülkemizin lokomotif 
sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin 
genel ekonomiye olan olumlu katkısı 
düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar 
canlı bir pazara sahip olmamız hem 
ekonomimize katkı sağlayacak hem de 
yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe 
merkezi haline getirecektir fakat sektörde 
yaşanan arz sıkıntısı ve arzın talebi 
karşılayamadığı durumda ÖTV matrah 
indiriminin fiyatlara yansımadığı yönünde 
algı oluştuğu bir gerçek. Bazı bayiler 
için galericiler üzerinden satış yapıldığı 
iddiasının olduğu ancak bunun sektör 
geneline atfedilemeyeceğini bir kez daha 
belirtmek isterim.

Türkiye otomotiv pazarı, küresel
salgının gölgesinde geçen 2020’yi
nasıl kapattı ve 2021’de pazarın
durumu nedir? OYDER üyeleri yılı
nasıl kapatacak?

Hepimizin bildiği gibi 2019’un sonlarında 
görülen ilk Covid-19 vakasıyla birlikte 
dünya olarak geri dönüşü olmayan bir 
değişime girmiş bulunuyoruz. 2020'de 
salgın nedeniyle ağır kayıplara uğrayan 
otomotiv sektörü, 2021 yılına çip krizi 
ve üretim kesintisi ile başladı. Öte 
yandan, küçülmesi beklenen otomotiv 
sektörünün hızlı toparlanması, talep 
artışını karşılamayı zorlaştırdı. Otomotiv 
Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine 
göre otomobil satışları, 2020'de bir 
önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 
bin olurken, hafif ticari araç pazarı ise 
otomobil pazarının üzerinde yüzde 77,2 
büyümeyle 162 bin sularına ulaşmış, 2019 
yılında 91 bin hafif ticari araç satılmıştı. 
Bu tablo da bize gösteriyor ki Türkiye 
otomotiv pazarı, küresel salgına
rağmen ayakta kalmaya ve yukarı yönde

artış göstermeye devam edecek kadar
dinamik ve güçlü bir sektör. 2021 Ocak-
Eylül aylarının toplamı ise geçtiğimiz 
yılın ilk 9 ayına göre pozitif seyretmeye 
devam ediyor. Benim meslektaşlarımız 
için tavsiyem bu süre zarfında büyüyen 
pazara hızlı bir şekilde adapte olmaları 
yönünde. Sermayelerini gözden geçirip
güçlendirmeleridir aksi takdirde
sıkıntılar yaşanabilir.

Dünya genelinde yaşanan çip 
kriziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Otomotiv sektörü bu krizden nasıl 
etkilendi?

Salgın koşulları nedeniyle üretimin 
yavaşlaması küresel bir çip krizine neden 
oldu. Bu kriz ile yaşanan arz sıkıntısı ilk 
olarak otomotiv sektöründe hissedildi. 
Marka ve model bazında firmalara göre 
değişen bir çip sorunu var ama buna da 
'çip krizi' demek ne kadar doğru olur, bu 
da tartışılır. Bu sene sonuna kadar çip 
sorunu yaşanacak gibi görünüyor. Tabi ki 
pandemideki gelişmeler çip sorununu ve 
üretim sorununu daha ileriye taşıyabilir 
veya daha geriye çekebilir. Bütün ticari 
koşullar pandemi sürecinin dünya 
üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Özetle Covid-
19’un nereye evrileceğine
göre dünyadaki ticaret şekillenecektir.

Türkiye otomotiv pazarının, 
pandemi sürecini daha az 
hasarla atlatması ve daha da 
gelişmesi için neler yapılmalı? Bu 
konuda kamudan ve otomotiv 
üreticilerinden beklentileriniz 
nelerdir?

Gerek Yetkili Satıcılık mesleğinin gelişmesi 
gerek otomobil satışlarının önündeki 
en büyük engellerin tabi ki yüksek faiz, 
yüksek ÖTV oranları ve stabil olmayan 
kur oranları olduğu yadsınamaz bir 

gerçek ama ben faizin düşeceğine ve 
kurun belli bir seviyede kalacağına dair 
iyimserliğimi koruyorum. Gidişat şu an 
için normal değil fakat buna ek olarak 
kur ve faizlerde bir olumsuzluk olmazsa 
sene sonunda 1 milyon satış adetlerini 
göreceğimizi düşünüyorum. Şu anki 
seviyede giderse 850 bin bandında pazarı 
kapatırız. Bu faiz ve kurlara rağmen 
talepte bir daralma olmadığına göre şu 
anda bu piyasa bu rakamları kaldırıyor 
demektir ama ekonomide en ufak bir 
düzelme ile 1 milyon adete çıkmamız 
içten bile değil. Yetkili satıcılar beyin 
olarak her türlü gelişime hazırlar, altyapı 
olarak da distribütör firmaların yaptığı 
yatırımlara göre mesleğimizi en üst 
düzeye çıkarmamamız için önümüzde 
hiçbir engel yok.

OYDER’in gelecek döneme ait 
projeleri nelerdir? 

Pandemi tüm sektörleri etkilediği gibi 
maalesef bizi de etkiledi. OYDER’in en 
büyük etkinliği olan OYDER Otomotiv 
Kongresi’ni 2020 ve 2021 senelerinde 
pandemi sebebiyle gerçekleştiremedik. En 
büyük arzumuz bu sene çok özlediğimiz 
kongremizi gerçekleştirip sektördeki 
tüm dostlarımızla eskisi gibi tekrar bir 
araya gelebilmek. Tabi gerek üyelerimizle 
gerek meslektaşlarımızla bu dönemde 
bağımızı hiç koparmadık. Webinar 
programları, online toplantılar, sosyal 
medya canlı yayınları ve Otoban Dergimiz 
ile sürekli iletişimde olmaya ve sektördeki 
paydaşlarımız ile iç içe olmaya özen 
gösterdik.

Pandemi şartları izin verdiği takdirde 
öncelikle tekrar yüz yüze ve sahada 
meslektaşlarımızın yanında yer alıp, yetkili 
satıcı arkadaşlarımızı dinleyerek, dilek ve 
temennileri hakkında fikir alışverişinde 
bulunmak istiyoruz.
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OYDER

Yeni Düzende Otomotiv Yetkili Satıcılığının Rolü…Yeni Düzende Otomotiv Yetkili Satıcılığının Rolü…

Otomotivde Kartlar Yeniden Otomotivde Kartlar Yeniden 
DağıtılıyorDağıtılıyor

Yeni nesil hibrit ve elektrikli araçların 
yaygınlaşmaya başlaması, tüm 
alışverişlerde dijitalleşmenin ön plana 
çıkması ve en nihayetinde yeni dönem 
gereklilikleri olan hızlı, kolay ve her 
yerden işlem yapabilme kurallarının 
dikte etmesi nedeniyle tüm dünyada 
otomotiv sektöründe büyük bir değişim 
ve dönüşüm beklentisi oluşmaya 
başladı.

Hemen hemen tüm taraflar otomotiv 
söz konusu olduğunda büyük ve yıkıcı 
bir etkinin otomotivi sarsacağına, belki 
de bugünkü alışkanlıklarımızın hiçbirinin 
gelecekte uygulanabilir olmayacağına 
inanıyor.

Gerek sektörün herkesin ilgi alanı olan 
ürünler satması gerekse de çevresel 
etkilerle değişim beklentisi, bu dönüşüm 
için oldukça kısa vadeleri işaret ediyor. 
Elbette ki otomotiv içerisinde değişimi 
ve dönüşümü hazırlayacak birden fazla 
faktör var ama biz bu bölümde Türkiye 
pazarını ve Türkiye’deki yetkili satıcılık 
sistemini nasıl etkileyeceğini İngiltere’nin 

en büyük otomotiv veri bankası olan 
ICDP’nin raporu eşliğinde inceleyeceğiz.

Türkiye Otomotiv Pazarının Geleceği

Türkiye’de otomotiv pazarı, son 10 yılda 
800.000 adetlik bir ortalamaya sahip 
ancak maalesef ekonomik çalkantılar ve 
genel ekonominin seyrinden etkilenerek 
bu ortalama büyük sapmalarla elde 
ediliyor.

Toplam satışlarımız 2015-2017 
yılları arasında 1 milyona çok yakın 
seyrederken aniden 1 yıl içerisinde 
500 bine düşebiliyor sonra yeniden 
toparlanarak 800-850 bin bandına 
ulaşabiliyor. Bu nedenle de tahmin 
edilmesi zor ve dış etkenlerden çok çabuk 
etkilenebilen bir pazara sahibiz diye 
yorumlanabilir.

Türkiye’de otomobile sahip olma çabası, 
Avrupa’daki ülkelere göre de oldukça 
yüksek vergiler nedeniyle çok zor bir 
çaba. Bugünkü vergi sistemimize göre 
ÖTV ve KDV eklemeleri nedeniyle en 

düşük vergi %70’in en yüksek vergi %27’in 
üzerinde. Bu vergi oranlarının Avrupa 
ortalaması ise sadece %21,5. 
Bu kadar yüksek vergilendirmeye rağmen 
Türkiye otomotiv pazarı, Avrupa’da 
5 büyük pazarın hemen arkasından 
6. sırada. Üstelik 5. sıradaki İspanya 
ile yıllardır tatlı bir rekabet içerisinde 
olduğumuz da unutulmamalı. Vergi 
oranlarımız Avrupa düzeyinde olsaydı çok 
rahat 2-2,5 milyonluk yıllık sabit pazar ile 
ilk 3 içerisinde yer alabilirdik.

Yetkili satıcılık yapılanması açısından 
değerlendirirsek de Türkiye biraz daha 
planlı ve biraz daha organize diyebiliriz. 
Yetkili satıcılıklarımız Avrupa ölçeklerine 
göre daha büyük, daha standartlara 
uygun ve daha tüketici dostu yapılar 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Toplam pazarın yetkili satıcılık 
sayısına bölünmesinden oluşan yetkili 
satıcılık başına düşen ortalama satış 
rakamlarında da yetkili satıcılarımız 
Avrupalı meslektaşlarına göre daha 
avantajlı durumdalar:

Oyder olarak mesleğimizin geleceğini ve otomotiv sektöründeki yeni gelişmeleri sizinle Oyder olarak mesleğimizin geleceğini ve otomotiv sektöründeki yeni gelişmeleri sizinle 
tartışabilmek adına Haziran ayında OYDER Otomotiv Meydanı adı altında, meslektaşlarımızla tartışabilmek adına Haziran ayında OYDER Otomotiv Meydanı adı altında, meslektaşlarımızla 
buluşabileceğimiz online toplantı serisini başlatmıştık.buluşabileceğimiz online toplantı serisini başlatmıştık.

Toplantılarda katılımcılarımıza İngiliz Araştırma Şirketi ICDP ile birlikte “Bayiliğin Geleceği” Toplantılarda katılımcılarımıza İngiliz Araştırma Şirketi ICDP ile birlikte “Bayiliğin Geleceği” 
adlı araştırmayla hem Avrupa’da hem Türkiye’deki bayilerin geleceği hakkında sunum adlı araştırmayla hem Avrupa’da hem Türkiye’deki bayilerin geleceği hakkında sunum 
yapmıştık.yapmıştık.

Toplantılarımızın sona ermesiyle birlikte ilgili sunumdan tüm okuyucularımızın Toplantılarımızın sona ermesiyle birlikte ilgili sunumdan tüm okuyucularımızın 
yararlanabilmesi adına sunumumuzu makale olarak sizlerle paylaşıyoruz.yararlanabilmesi adına sunumumuzu makale olarak sizlerle paylaşıyoruz.
Keyifle okumanız dileğiyle…Keyifle okumanız dileğiyle…
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Yukarıda tabloyu incelediğimizde 
Türkiye pazarından daha büyük olan 
Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve 
İspanya’da yetkili satıcılık sayılarının da 
çok fazla olduğu ve yetkili satıcı başına 
düşen ortalama satışın genelde yıllık 
500 adetin altında kaldığı anlaşılıyor.

Türkiye’de ise yetkili satıcı başına yıllık 
ortalama satış rakamı 2020 yılında 627 
adet, 10 yıllık ortalama satışa göre 648 
adet. Mesleğimiz adına bu sonuçlar 
oldukça ümit verici görünüyor.

Otomotivde Megatrendler

Otomotiv sektörü için gelecekte etkili 
olacağına inanılan iki ana akım mevcut:
 
1. Ürün Bazlı Megatrendler
2. Değişen Tüketici Davranışları

Her iki ana akımın da otomotiv ticareti 
üzerinde çok büyük değişikliklere 
neden olacağı ve bugün yapılan ticaret 
ile gelecekte yapılacak ticaret arasında 
büyük uçurumlar oluşacağı tahmin 
ediliyor.

Bu akımlara yakından bakarsak, konunun 
daha iyi anlaşılma ihtimali ve yetkili 
satıcılık mesleğine olan etkilerinin daha 
anlaşılır olma ihtimali yüksek.

Ürün Bazlı Mega trendler

Birbirleriyle ilintili olmakla birlikte 
bu mega trendleri de 4 ana grupta 
incelemek daha doğru olacaktır:

1. Elektrikli Otomobiller
2. Bağlantılı Otomobiller
3. Yeni Ulaşım Hizmetleri
4. Otonom Araçlar

Dünyanın her geçen gün daha fazla 
hissettiği ve artık hayatımızın kaçınılmaz 
bir parçası olacağına inanılan çevresel 
olumsuzluklar, karbon ayak izinin 
azaltılmasını ve dünyaya daha saygılı 
davranılmasını bir mecburiyet olarak 
yaşantımıza dikte ediyor.

Özellikle içten yanmalı motorların çevre 
üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 
dünya üreticileri yeni ve temiz bir yol 
olarak elektrikli araçların yaygınlaştırılması 
yolunu seçiyorlar. Bu yaygınlaştırma 
çabalarının hedefi olarak hemen hemen 
her kafadan bir ses çıkmakla birlikte 
genel konsensüs 2025 yılında %12-15, 
2030 itibarıyla da %20 düzeyine ulaşacağı 
yönünde.

Bu tahminlerin çok ötesinde hızlı bir geçiş 
olacağını iddia edenler de yok değil ama 
kesin olan bir durum var ki, elektrikli 
otomobiller gelecekte mutlaka bugünkü 
muadillerinin yerini alacak.

Ancak elektrikli otomobil kullanımı, alışık 
olduğumuz bir deneyim değil. Özellikle 
kısa mesafede şarj edilme mecburiyeti, 
şarj sürelerinin şimdilik çok uzun olması, 
batarya tükendiğinde çekici ile çekilecek 
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Ülke 2019 Toplam Satış Toplam YS Adeti YS Başına Ortalama 
Satış

Almanya 3.607.258 10.818 333
İngiltere 2.311.140 4.396 526
Fransa 2.214.279 6.238 355
İtalya 1.916.949 4.363 439

İspanya 1.258.251 3.760 334
Polonya 555.598 1.335 416
Belçika 550.003 1.769 311

Hollanda 445.217 1.728 258
İsveç 356.036 1.731 206

Avusturya 329.363 1.686 195
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OYDER

kadar hareketsiz kalınması vs. gibi 
bugün alışık olmadığımız yeni sorunlar 
kapımızda bekliyor olacak.

Bu noktada yeni otomobil deneyimini 
müşteriye doğru aktarmak durumunda 
olan yetkili satıcıların rolünün 
daha önemli olacağı ve tüketiciyi 
elektrikliye geçişte ikna etmek için 
yetkili satıcılıkları profesyonelliğinin 
kullanılma mecburiyeti mesleğimiz 
açısından çok değerli olabilir.

Hayatımızın her alanına giren ve artık 
onsuz yaşamanın ne demek olduğunu 
dahi unuttuğumuz internet kullanımının 
araç ile seyahat deneyiminin içinde yer 
almaması da imkânsız görünüyor.

Tüm araçların internet üzerinden 
kullanıcısıyla, yolla, diğer araçlarla ve 
hatta içinde bulundukları şehir ile sürekli 
bir bağlantı içerisinde olması en çok 
beklenen senaryo durumunda.
 
Daha yalın bir anlatımla, kullanıcının 
araç ile birlikte yaptığı her hareket, her 
tercih veya her alışkanlık, dijital gözler 
tarafından takip edilecek, kaydedilecek 
ve yapay zekâ tarafından ileride daha iyi 
bir deneyim sunmak için kullanılacak.

Bu noktada, araçların kişiselleşmesi 
veya araç ile kullanıcısı arasındaki bağın 
kuvvetlendirilmesi için veri paketlerinin 
kullanımı artacak. Tüketicinin kendisi 
kadar, biriktirdiği veri de değerli ve 
ticari olarak kullanılabilir olacak. Yetkili 
satıcıların bu çağımızın en değerli 
varlığı olan bilgiye/veriye sahip olması 
çok daha kıymetli hale gelecek.

Otomotiv sektörünün son yıllarda araç 
paylaşım modellerine, araç havuzlarına, 
kiralama ve entegre ulaşım çözümlerine 
doğru yönlendirildikleri, geleceğin bu 
tip yapılanmalarda olduğu sıkça dile 
getirilen bir konu.

Özellikle kalabalık metropollerde, hem 
iklim şartları hem de yoğun nüfus 
nedeniyle kişisel araç kullanımının 
azalması bekleniyor. Halbuki bu alanda 
en büyük yatırımı yapan ve en yoğun 
nüfusa sahip Çin gibi ülkelerde araç 
paylaşım modelleri çok yaygın olmasına 
rağmen, araç sahipliği yönündeki talep 
hiç azalmamış. Tüketiciler hala ilk tercih 
olarak araç sahibi olmayı öncelikleri 
arasında gösteriyor.

Üstelik Londra gibi New York gibi dev 
metropollerde araç paylaşım modeline 
yatırım yapanlar, kuruldukları günden beri 
sürekli zarar yazıyorlar. Geleceğe yapılan 
yatırım nedeniyle bugünkü zararlar 
sineye çekiliyor ancak beklenen geleceğin 
gelip gelmeyeceği de henüz belirsiz. Bu 
konunun en büyük istisnası olarak Uber 
gösterilebilir ancak onun da çağdaş bir 
taksi uygulaması olduğu unutulmamalı. 

Bu noktada araç paylaşım modellerinin 
araç tedarikçisi olmak veya doğrudan 
bu alana yatırım yapmak yetkili 
satıcılar açısından yeni bir fırsat 
olarak değerlendirilebilir. Ancak genç 
kuşaklardaki araç sahibi olma iştahının 
ortadan kalkmayacağı ve yeni araç 
satışının ana iş kolu olarak kalacağı göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Ürün Megatrendlerinin en sonuncusu ve 
belki de günümüze en uzak olanı otonom 
araçlar olacak gibi duruyor. Sürücüsüz 
kendi kendine hareket eden araçların 
önündeki engeller, bugün itibarıyla 
hızlıca hayata geçmelerini engelleyecek 
büyüklükte.

Yapılan testlerde korunaklı alanda 
son derece başarılı sonuçlar alınsa 
da genel akan trafikte sensörler 
aracılığıyla ilerleyen otomobillerin bazı 
objeleri tanımakta zorlandıkları, öncelik 
kararlarında hatalar yaptıkları ve standart 
olmayan trafik işaretleri nedeniyle 
konforlu bir sürüş sunamadıkları da bir 
gerçek.

Otonom sürüşün araçlarla ilgili sorunları 
kadar tüketicilerin güvenini kazanması 

sorunu da önemli bir engel gibi 
görünüyor. Henüz otomobil üzerinde 
sürücünün hiçbir etkisinin olmadığı 
yolculuklar, tüketiciler tarafından 
güvenilen bir yolculuk türü değil. 

Bu da otonom araçları yeni dönem 
megatrendi olmaktan ziyade, ulaşılması 
gereken nihai bir hedef haline getiriyor. 
Akıllı araçlar, akıllı şehirler, akıllı 
yolculuklar ve nesnelerin internetinin 
yaygınlaşması sonrası otonomun 
hayatımıza girmesini beklemek çok 
daha gerçekçi.

Değişen Tüketici Davranışları

Tüketici davranışları ve özellikle satın 
alma kararları son yıllarda çok hızlı bir 
değişim sürecine girdi. Eskiden tüm 
alışverişler fiziksel temas ile sağlanırken, 
pandemi etkisi ve dijitalleşmenin yarattığı 
kolaylıklar nedeniyle internet üzerinden 
gerçekleşmeye başladı.

İnternet, en büyük bilgi kaynağı olarak 
kabul edilirken, bu kaynağın yarattığı 
yönlendirmeler, satın alma işlemlerinin de 
burada yapılmasına neden oldu. Hemen 
hemen tüm ürünler için mesai kavramı 
ortadan kalktı ve 7 gün 24 saat ürün 
tedariği mümkün hale geldi. 

Tüm bu hızlı değişimler, tüketicide 
alacağı ürün için bilgiye kolay ulaşım, 
karşılaştırma yapabilme, en uygun 
fiyatı bulma ve kolayca temin etme gibi 
yeni öncelikler yarattı. Artık tüm ürün 
alışverişlerinde hızlı, kolay ve her yerden 
ulaşılan ürünler ön plana çıktı.
Otomotiv sektörü üzerine yapılan 
araştırmalar, tüketicilerin ürünlerle ilgili 
araştırmalarını internet üzerinde yaparak 
bilgilendiklerini gösteriyor. Ancak bununla 
birlikte showroom ziyaretlerinde de 
artışlar gözlemleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda 2,2 adete kadar 
düşmüş olan alım öncesi bayi ziyareti 
sıklığı, son araştırmalarda 2,7’ye 
yükselmiş durumda. Ayrıca gezilen bayi 
sayısı da 2,9’dan 3,8’e çıktı. Bu durum 
internet araştırmalarının tüketiciyi 
tatmin etmediğini ve mutlaka uzman 
olarak gördüğü yetkili satıcılarla işlemi 
tamamlamak istediği anlamına geliyor.

İnternetten online satış kanallarının 
yoğun talep görmesi ve hızlı büyümeleri 
nedeniyle, otomotiv ticaretinin de bu 
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kanallar üzerinden yapılmasına yönelik 
çabalar da son zamanlarda hızla artıyor.

İnternet üzerinde büyük Pazar yeri olarak 
konumlanan pek çok platform, otomobil 
satışlarını dijital ortama taşıyarak 
otomotiv sektörünün bir parçası olmaya 
çalışıyor. Ancak otomobil gibi hem ilgi 
merkezi olan hem de belirli bir uzmanlık 
gerektiren bir ürünün satışının bu kanallar 
tarafından yapılması şimdilik yeterli ilgiyi 
görmemiş durumda.

Avrupa çapında yapılan bir araştırma, 
“internet üzerinden online araç alırım” 
diyenlerin oranının sadece %4 olduğunu 
gösteriyor. Ancak aynı araştırma bu 
kitlenin %81’inin “ileride bir gün bunu 
deneyimleyebilirim” diye yanıt verdiğini 
de gösteriyor. Bu sonuçlar, internet satış 
kanallarının tüketiciyi ikna edebilecek 
argümanları bulması halinde ileride 
önemli bir rekabet yaratabileceklerini bize 
gösteriyor.

Bu noktada, yetkili satıcıların önünde 
hem bir rekabet hem de bir fırsat 
olduğu söylenebilir. Fırsat tarafından 
baktığımızda kendi uzmanlık alanlarının 
değerli olduğu bir dönemde bu 
uzmanlığı doğru kullanmaları halinde 
müşteri sadakati yaratmak için önemli 
bir şansa sahipler. Ancak aynı şekilde, 
büyük kitleleri yönetebilen internet 
kanallarının esnek ve dijital altyapıları 
ile rekabet etmek de zorlu bir süreci 
beraberinde getirecek.

Değişen tüketici davranışları başlığında 
son olarak ele almamız gereken nokta ise, 
gelişen yeni iş modelleri nedeniyle araç 
sahipliğinin geleceği olmalı.

Gerek şehirlerdeki yoğun nüfus gerekse 
de çevre kirlenmesi nedeniyle alınan 
tedbirler nedeniyle dünya genelinde 
araç sahipliğinden çok aynı aracı farklı 
kişilerin kullanmasına yönelik modellerin 
yaygınlaşması veya entegre ulaşım 
çözümlerinin hayatımıza daha fazla 
girmesi bekleniyor.

Bir araca sahip olmanın getireceği 
ekstra vergi yükleri, metropollerde araç 
kullanımına her geçen gün daha fazla 
eklenen kullanım vergileri ve benzeri 
uygulamalar nedeniyle tüketicilerin araç 
satın almaktan vazgeçmeleri bekleniyor.
Halbuki yapılan araştırmalar, durumun 
böyle olmadığını, tüketicilerin hala 
ve aynı istekle araç almak için talepte 

bulunduklarını gösteriyor. Özellikle Çin ve 
İngiltere gibi yoğun nüfuslu metropollere 
sahip ülkelerde ne kadar araç sahipliği 
zorlaştırılırsa zorlaştırılsın, araç 
sahipliği talebinde düşüş yaşanmadığı 
gözlemleniyor.

Otomobilin her zaman tüketiciler için 
bir cazibe merkezi olacağı neredeyse 
kesin. Bu nedenle yeni iş modelleri, 
yetkili satıcılar için bir fırsat olarak 
görülebilir. Normal otomobil talebinin 
yanında toplu taşımadan uzaklaşan 
yeni paylaşım modelleri, araç 
satışını arttıracak bir faktör olarak 
değerlendirilebilir.

YETKİLİ SATICILAR AÇISINDAN GELECEK 
SENARYOLARI

Yetkili satıcılar açısından megatrendler 
ve değişen tüketici davranışları 
değerlendirildiğinde, mesleğimizin 
geleceğini tartışırken mutlaka bugünden 
dikkate almamız gereken bazı önemli 
noktaları değerlendirmemiz faydalı 
olacaktır.

Değişimin tetikleyeceği 7 ana maddenin 
aşağıdaki gibi olmasını bekliyoruz:

1. Ürün Kadar Hizmet Satmak da İşimiz 
Olacak

Özellikle araç sahipliği talebi 
düşmemesine rağmen, gerek araçların 
satın alma maliyetlerinin yükselmesi 

gerekse de kullanım maliyetlerindeki 
artış, satın almak yerine bireysel 
kiralamayı öne çıkaracak gibi görünüyor. 

Tüketicilerin aylık ödeyebilecekleri 
rakama göre araç tercihi yapacakları ve 
bu tercih sırasında servis, bakım, sigorta 
gibi hizmetleri de pakete dahil etmeyi 
isteyecekleri bir tüketim modeli ileride 
daha revaç olacak.

Bu durumda yetkili satıcıların finansal 
tarafını kuvvetlendirerek, tüketicilere 
hizmet paketleri oluşturması ve bu 
paketlerin satışına odaklanması, gelecek 
adına çok kıymetli olacaktır.

2. Markalarla İlişkiler Değişecek

Online satış kanallarının tüketiciye 
otomobil sunmaya başlaması halinde, 
yetkili satıcılar da dahil olmak üzere tüm 
satış kanalları en avantajlı ve en uygun 
otomobilleri sunmak için birbirleriyle 
yarışa gireceklerdir.

Bu tip satış, uzun vadede karın 
azalmasına ve bir süre sonra da 
markaların online satış kanallarından 
vazgeçmelerine yol açacaktır. Ancak bu 
süreç yaşanırken hem yetkili satıcılar 
hem de diğer satış kanalları önemli 
kar kayıpları ile yüzleşmek zorunda 
kalacaktır.

Markaların bu karsız satışı 
durdurabilmek için yetkili satıcılıkları ile 
acentelik modeli üzerinden çalışmaları, 
gelecek senaryolarının en olası 
görüneni. Ancak burada da stok riski, 
üretim bandının yavaşlama riski, satış ve 
pazarlama faaliyetlerinin masraflarının 
çok artması riski gibi belirsiz riskler 
bulunmaktadır.

Bu sebeple, çalışma yöntemleri 
değişebilir ama yetkili satıcılıkların 
varlığı her senaryoda kesindir.

3. Yetkili Satıcı Ölçekleri Değişiyor

Günümüzde yetkili satıcılık yapılanması, 
küçük, orta ve büyük ölçek olarak 
tanımlanabilir. Küçük ölçek yetkili 
satıcılar nispeten daha küçük şehirlerde, 
genelde 1 veya 2 marka temsiliyle 
ticaretini sürdüren yapılardır. Bu 
yapılarda küçük şehrin getirdiği yakın 
tüketici ilişkisi ve bölgede tek olma 
avantajı önemli bir avantajdır.
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Orta ölçekli yetkili satıcılıklar ise 3-5 
marka temsilciliği yapan, nispeten 
daha büyük şehirlerde yer alan aile 
şirketleri olarak özetlenebilir. Bu 
yetkili satıcılıklarda genelde yönetim 
aile bireyleri tarafından üstlenilmiş ve 
yatırım sermayeleri kısıtlı olan firmalar 
olarak dikkat çekmektedir.

Büyük ölçekli yetkili satıcılıklar ise 
genelde metropollerde yer alan, 
şubeleşmiş, çok markalı ve profesyonel 
yönetimlere sahip yetkili satıcılardır. 
Burada yatırım sermayesi ve hevesi 
yüksek, dijitalleşme yatırımları eksiksiz 
yerine getirilmiştir. Aile şirketinden 
daha çok kurumsal şirket yönetim şekli 
benimsenmiştir.

Yeni dönemde en çok tehdit altında 
olduğuna inanılan ölçek, orta ölçekli 
yetkili satıcılıklardır. Bunun temel 
nedeni, rekabette büyük ölçekli yetkili 
satıcılıklara göre de küçük ölçekli 
yetkili satıcılıklara göre de dezavantajlı 
durumda olmasıdır.

Büyük ölçekli yetkili satıcılıkların 
sermaye esnekliği, kurumsallığı 
ve dijitalleşme yatırımları ile başa 
çıkamayacağından, küçük ölçeklilerin 
de müşteri sadakati ve bölgesel 
avantajları ile rekabet etmekte 
zorlanacağından, ileride bir yetkili 
satıcı sayısında azalma olursa bu 
yetkili satıcılıklarda olması büyük 
ihtimal olarak görülmektedir.

4. Tüketici ile İlişkide Yetkili 
Satıcıların Rolü Değişiyor

Dijitalleşmenin kaçınılmaz sonucu 
olarak markalar, dijital ortamlardaki 
varlıklarını kuvvetlendirmek ve müşteri 
deneyimi yolculuğuna yatırım yapmak 
zorunda kalıyorlar. Özellikle marka ve 
ürünler hakkında daha fazla ve daha 
kolay bilgi elde edilmesi için bu alanda 
birbirleriyle yarışa giriyorlar.

Görünen o ki bundan sonra 
dijital ortamlarda müşteriyi takip 
etmek, markaya ve yetkili satıcıya 
yönlendirmek ve hatta test sürüşü 
randevusu oluşturmak gibi işler 
markaların uhdesinde olacak.

Yetkili satıcılara düşecek en önemli 
maharet, tüketici ile doğru ikili ilişkiyi 
kurmak, sadık müşteri yaratmak ve 
ek hizmet paketleri satmak olacak. 

Ürün bilgisi ve rekabet avantajlarının 
anlatılmasından çok, sıcak samimi ve 
gerçek bir ilişki yaratmak en önemli 
öncelik haline gelecek.

5. Çalışan Profilleri ve Doğru Seçim 
Kriterleri Çok Önemli Olacak

Yetkili satıcılıklardaki en değerli 
becerinin ilişki kurmak olacağı 
varsayımından hareketle, bu ilişkiyi 
oluşturacak çalışanların seçim 
kriterleri ve çalışanların profilleri de 
şu andakine göre farklılık göstermek 
durumunda kalacak.

Yeni dönemde satış temsilcileri, 
hizmet odaklı teklifler sunabilen, 
ürün satışından çok uzun vadeli 
ilişki kurmayı becerebilen kişilerden 
seçilmelidir. İnternet ve telefon 
sorgularına duyarlı olan, otomobil 
satın alma sürecine olumlu katkı 
sunan kişiler olmalıdır.

Yapılan araştırmalar, otomotiv 
satış temsilcilerinin, konaklama ve 
perakendecilikten devşirilebileceğini, 
bu alandan gelenlerin başarılı 
olma ihtimalinin yüksek olduğunu 
gösteriyor.

6. Kar Marjları ve Kar Merkezleri 
Değişiyor

Geleneksel kar ve prim sistemlerinin 
sonuna geldiğimiz anlaşılıyor. 
Yapılan araştırmalar, günümüzdeki 
iş modelinde dahi prim sistemlerinin 
tutarsız ve adil olmayan şekilde 
dağıldığını gösteriyor.

Araç satışından daha fazla gelir 
ve kar elde edilmesini sağlayacak 
uygulamaların yetkili satıcılık sistemine 
entegre edilmesi gerekiyor.

Yeni modelde, gelecekte, bayilerin 
aşağıdaki şekilde ödüllendirilmesi 
beklenebilir:

• Test Sürüşü, potansiyel müşterileri 
evde/iş yerinde ziyarete dayalı 
ödüllendirme
• Online veya doğrudan yapılan 
satışlarda profesyonel teslimat 
ödüllendirmesi
• Kendi bölgesi dışına kurulan 
mikro satış noktaları ve/veya 
pop-up showroom yatırımlarının 
ödüllendirilmesi
• Kişisel verilerin sistem ile 
paylaşılmasını destekleyen teşvik 
ödülleri

7. En Büyük Potansiyel İkinci El 
Pazarında

Türkiye’de ikinci el pazarından yetkili 
satıcıların aldığı pay sadece %5 
civarında seyrediyor. Halbuki bu oran 
Amerika’da %37, Almanya’da %35, 
İngiltere’de %32 düzeyinde.

Yetkili satıcıların yeni araç satışı için 
gerçekleştirdikleri yatırım, harcadıkları 
zaman ve emek göz önüne alındığında, 
tüm enerjilerini yeni araç satışına 
harcadıkları ve ikinci el pazarını göz 
ardı ettikleri anlaşılıyor.

İkinci el pazarında araç başı 
karlılıkların çok daha yüksek 
olduğu ve satılan her aracın 
farklı bir hikayeye sahip olduğu 
düşünüldüğünde bu göz ardı edilen 
alanın maliyetinin yetkili satıcılıklar 
için çok yüksek olduğu iddia edilebilir.

Otomotiv sektörü, Türkiye ekonomisi 
için en değerli sektörlerin başında 
gelmektedir. Bu sektörde oluşması 
beklenen değişimlerin, tüm ülkeyi 
etkileyeceği kaçınılmaz bir gerçektir. 
1250 civarı plaza, 70 binden fazla 
istihdam ile yetkili satıcılıklar da 
sektörün tam kalbindeki hizmet 
merkezleridir.

Bu denli ihtişamlı bir yapının kısa 
vadede yıkıcı bir dönüşüm geçirmesi 
elbette pek çok öngörülemeyen sıkıntıyı 
d beraberinde getirme potansiyeli arz 
etmektedir. Ancak unutulmamalıdır 
ki gelecek ne getirirse getirsin, bu 
meslek, otomotive talep olduğu 
sürece devam edecek ve hiçbir zaman 
kaybolmayacaktır.

OYDER
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OYDER

Genç Oyder “YeNi Nesil Yeni 
İşler” Eğitiminin Sertifika Töreni 
Gerçekleşti

Genç Oyder tarafından, BÜYEM 
- Boğaziçi Üniversitesi Yaşam 
Boyu Eğitim Merkezi ile beraber 
gerçekleştirilen, Türkiye’nin önde gelen 
aile şirketlerinde gelecekte lider rolü 
üstlenecek 2. Nesil genç iş sahiplerine, 
Boğaziçi Üniversite'sinin akredite ettiği, 
koçluk desteği ve iş dünyası ile deneyim 
paylaşımlarına dayanan networking 
etkinliklerini kapsayan "YeNi Nesil Yeni 
İşler" eğitimine katılan katılımcıların 
sertifika töreni 8 Ekim 2021 tarihinde 
gerçekleşti.

Sertifika programı, Genç Oyder Yönetim 
Kurulu Başkanı Gizem Yüzbaşıoğlu ve 
Genç Oyder Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 
ev sahipliğinde gerçekleşti.

Eğitime katılan katılımcılara 
sertifikalarını Oyder Yönetim Kurulu 
Başkanı Turgay Mersin ve Genç 
Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Gizem 
Yüzbaşıoğlu birlikte takdim ettiler. 
Törene ayrıca Oyder Yönetim Kurulu 
üyeleri Altuğ Erciş, Kemal Tepret, Baki 
Kış ve Oyder Genel Sekreteri Çınar 
Noyan da katılım gösterdiler. 

Sertikalarını alan katılımcılarımızı 
tebrik ediyor, törene katılan tüm 
Genç Oyder üyelerine ve katılımcılara 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca bu törende bizi destekleyen 
sponsorumuz Petrol Ofisi'ne 

desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. 

Gelecek aylarda ikincisini 
gerçekleştireceğimiz "Geleceğin 
Otomotiv Yetkili Satıcı Liderleri" 
programımız için bizi takipte kalmanızı 
öneriyoruz.
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Otomobil Adamlar:
Halit Bolkan ve Turgut Yüksekdağ

Otomobil Adamlar ismiyle hayatımıza giren Halit 
Bolkan ve Turgut Yüksekdağ’ı tanıyabilir miyiz?

Halit Bolkan: Babasının otomobil yedek parça dükkanı 
olan, çocukluğu otomobil parçalarıyla oynamakla geçen, 
üniversitede Gazetecilik Fakültesi’ni isteyerek seçip hobisini 
işiyle birleştiren şanslı bir otomobil gazetecisiyim. 27 yılda 
Türkiye’nin en önemli otomobil dergilerinde muhabirlikten 
genel yayın yönetmenliğine kadar tüm görevlerde bulundum. 
1998’de Caterham Super 7 Cup’ta yarıştım. 2003-2004 yıllarında 
da birkaç ralliye katıldım. Volkan Işık’la Ralliye İlk Adım 
Seminerleri’nde eğitmenlik yaptım. Güvenli, ileri ve sportif 
sürüş eğitmenliği konusunda lisansım da var. 2006 yılında 
International Engine of the Year Awards’un ilk Türk jüri üyesi 
oldum. 2013 yılında ise Vehicle Dynamics International jüri 
üyeliğine kabul edildim. Yaklaşık 5 yıl Otorite adlı programı 
hazırlayıp sundum. Sanayi Savaşları programında sunuculuk 

görevini üstlendim. 3 yıl klasik otomobil yarışlarına katıldım ve 
bir otomobil tarihi kitabı kaleme aldım. Halen Kafa Radyo’da 
Turgut ile Otomobil Adamlar programını hazırlayıp sunuyoruz. 
Ayrıca Auto Club YouTube kanalında otomobil test sürüşlerinin 
yanı sıra otomobile dair her konuda stüdyo programları ve 
canlı yayınlar yapıyoruz.

Turgut Yüksekdağ: 1986 yılında yılında Şişli Endüstri Meslek 
Lisesi Motor Bölümü’nün kapısında girdiğimde otomotiv 
sektörü ile ilgili bir hayalim var mıydı, hatırlamıyorum. Ama 87 
Ekim ayında Mercedes Benz’de staja başladığım andan bugüne 
kadar aralıksız olarak otomotiv sektörü içinde yer aldım ve 
bundan büyük mutluluk duyuyorum.

Hem okullu hem de alaylı olarak tabir ediyorum kendimi. 
1998 yılından itibaren Mercedes Benz, Hyundai, Lamborghini 
gibi çok önemli markalarda servis müdürü ve satış sonrası 

HALİT BOLKAN TURGUT YÜKSEKDAĞ

Röportaj
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hizmetler müdürü olarak görev aldım. 
2003 yılından sonra otomotiv sektörünün 
bir yan kolu olan otomobil temizlik ve 
koruma hizmetleri üzerine yoğunlaştım. 
Bir Alman markasında 10 yıl boyunca 
üst düzey yönetici olarak görev 
aldıktan sonra 2013 yılında AutoClub’ın 
kuruluşunda kurucu ortak ve genel 
müdür olarak yer aldım.

2007 yılında Türkiye Yılın Satış Ödülünü 
aldım, Mercedes Benz bünyesinde 2 kitap 
yazdım, Milli Prodüktivite Merkezi’nden 
arka arkaya 2 yıl ödül aldım ve kendi 
sektörümde 400’den fazla eğitim verdim.

Halit ile birlikte YouTube’de başladığımız 
keyifli serüvene artık Otomobil Adamlar 
olarak devam ediyoruz. 

Türkiye’de otomotiv sektörü 
herkesin ilgisini çeken sektörlerin 
başında geliyor. Sizce biz neden 
otomobili bu kadar çok seviyoruz?

Halit Bolkan: Otomobil hareket etme 
özgürlüğü, herhangi bir anda istediğiniz 
yere gidebilme özgürlüğü demektir. 
Türkiye’de otomobil aynı zamanda 
ekonomik konumunuzun gösterge aracı 
ve bir nevi etikettir. Zaman zaman da 
bir yatırım aracı haline gelen otomobil 
ailelerin bir parçası gibi algılanır. Yani 
bir araçtan daha fazlasıdır. Sonuçta 
Türkiye’de çoğu kişinin ilk hayali ev sahibi 
olmaksa ikinci hayali de otomobil sahibi 
olmaktır. Hatta bazıları için otomobil 
birinci sırada yer alıyor. 

Turgut Yüksekdağ: Otomobil 
birçoğumuzun çocukluğunun en 
ulaşılmazı, mahallenin plakası ezbere 
bilineni, altına top kaçanı, içine doluşup 
müzik dinleneni. Biz otomobili severek 
doğduk, severek de yaşıyoruz. Keşke 
yatırım aracı olmasa da mahalledeki 
oyun arkadaşımız olsa yine.

Otomobil seçerken pek çok kriter 
göz önünde bulunduruluyor. Bu 
işin profesyonelleri olarak sizce 
seçim kriterleri içerisinde en 
önemli 5 kriter hangileridir?

Halit Bolkan: Türkiye’de tüketicilerin 
seçim kriterleri çok farklı olabiliyor. 
Bana göre, iyi yol tutuş ve fren, güvenlik 
donanımı, yakıt tüketimi, fiyat ve 
sorunsuzluk önemli.

Turgut Yüksekdağ: Ben HB (Halit 
Bolkan) kriterleri der susarım.

Size otomotiv sektörümüzün 
önündeki en önemli sorun nedir 
ve nasıl çözülmesi gerektiğine 
inanıyorsunuz?

Halit Bolkan: Dönemsel olarak yarı 
iletken krizi önemli. Arzdaki düşüşe 
karşı yüksek talep en önemli sorunların 
başında geliyor. Bunun dışında 
Türkiye’de uygulanan ÖTV sistemi 
tüketicilerin otomobile ulaşmasında 
ciddi bir engel. Tabii yüksek döviz 
fiyatlarıyla ÖTV birleşince iyice 

derinleşen bir satın alma sorunu 
oluşuyor. Türkiye ekonomisi maalesef 
yüksek faiz ve yüksek döviz fiyatları 
nedeniyle zor günler geçiriyor ve 
kısa vadede aşılması pek mümkün 
görünmüyor. Dolayısıyla ÖTV’de bir 
indirim bekleme hayali bile kurulamıyor. 
Buna karşılık yüzde 50 ve 80 arasına 
bir ya da iki barem daha eklenmesini, 
böylece sistemin daha mantıklı hale 
getirilmesini bekliyorum. 

Turgut Yüksekdağ: Devlet – Distribütör 
– Bayi – Kullanıcı arasında gitgide açılan 
ve onarılamaz bir hale gelen sorunlar 
bütünü var. Bu sorunları körükleyen 
ve bundan beslenen bir kesim olduğu 
da muhakkak. İçinde bulunduğumuz 
konjonktür de bu gerilimi destekliyor. 
Bu gerilimin giderilmesi gerekiyor. 

Otomobillerin, kullanıcılarının 
hayat tarzlarını yansıttığına 
inanılır. Sizce bu tip karakteristik 
özelliği olan markalar var mı? 
Varsa hangileri ve neden?

Halit Bolkan: Bazı otomobil 
markalarının geçmişten gelen yerleşik 
imajları müşteri kitlelerinin de ortak 
karakteri haline gelebiliyor. Bazen bu 
markanın tüm modelleri bazen de bazı 
modelleri için geçerli olabiliyor. Örneğin 
Alfa Romeo markası ateşli İtalyan olarak 
bir hayran kitlesine sahip. Diğer taraftan 
Mazda MX-5 tutkunları otomobillerini 
2 kişilik keyif makinesi olarak görüyor. 
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Mercedes-Benz konforlu, BMW sportif, 
Volvo ise sağlam olarak algılanan 
markalar. Dolayısıyla bu araçlara sahip 
olanlar da kendilerini bu imajlarla 
özdeşleştiriyor.

Turgut Yüksekdağ: Japon markaları 
kullanıcılarının otomobillerine 
tutkularını her zaman dikkat çekici 
buluyorum. Markalardan daha çok 
savunuyorlar otomobillerini. Bunun 
dışında Volvo kullanıcılarında da müthiş 
bir bağlılık var.  Bu iki grubun da hayata 
bakışı sorunsuzluk ve güven üzerine 
kurulu. Kabul etmek gerekir ki markalar 
da bunun hakkını fazlası ile veriyor.

Yetkili satıcılar otomotiv 
sektörünün tüketici ile buluşan 
en önemli halkası, bu durumda 
Türkiye’deki yetkili satıcılık 
örgütünün yapılanmasını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Halit Bolkan: Bildiğim kadarıyla 
Türkiye’de bayilik yapısı 1.5 milyon adetlik 
potansiyeli karşılayacak kapasiteye 
sahip. Ancak pazar bir türlü o seviyelere 
gelemedi. Yani yapılan yatırımın karşılığı 
tam alınamıyor. Ama bence daha önemli 
nokta özellikle satış danışmanlığının 
bir meslek olarak algılanmaması. Bu 
nedenle satış danışmanlarının önemli bir 
kısmı birkaç yıl içinde başka sektörlere 
geçiyor. Bu da bayilerin ve dolayısıyla 
markaların satış danışmanları için yaptığı 
yatırımların boşa gitmesine sebep oluyor. 
Özellikle müşteriyle temasta olan bayi 
çalışanlarının kurumsal hafızadaki önemli 
rolünü unutmadan daha uzun soluklu 
çalışmalarının sağlanması gerektiği 
kanaatindeyim.

Turgut Yüksekdağ: Tüm yetkili satıcılar 
güne büyük bir eksi ile başlıyor. Ben 
distribütörüler tarafından istenen 
(dayatılan da diyebiliriz) standartların 
çok zorlayıcı olduğuna inanıyorum. Bu 
en alttan en üste herkeste büyük bir 
psikolojik baskı yaratıyor. Uzun süre bu 
sistemin içinde çalıştığım için distribütör 
baskısının birçok yetkili satıcıda yarattığı 
tahribatı yakınen yaşadım. Yetkili satıcılar 
biraz daha özgür olmalı, distirbütörler 
tarafından desteklenmeli. 
Alttan gelen yetişmiş personel gelmemesi
ise önümüzdeki yıllar için çok büyük
problem olarak karşımıza çıkacak. Bir 
anlamda kriz yaklaşıyor diyebiliriz.

Avrupa’daki otomotiv 
yapılanmasını göz önüne 
aldığınızda Türkiye sizce ne 
konumda yer alıyor? Nasıl 
iyileştirmeler yapılabilir?

Halit Bolkan: Avrupa’nın birçok 
ülkesinde çok daha küçük ama çok 
sayıda bayi ve servislerle karşılaşıyoruz. 
Devasa plazaların çok gerekli olduğunu 
düşünmüyorum. Özellikle de büyük 
şehirlerde tüketicilerin daha kolay 
ulaşabileceği birçok noktada satış ve 
servis alanları oluşturulması daha düşük 
yatırımla devasa plazaların kapasitesine 
ulaşmak mümkün olabilir. Bu kadar lüks 
yatırıma ne kadar ihtiyacımız var?

Turgut Yüksekdağ: Birçok önceki soruda 
da aslında kısmen buna yanıt vermiş 
oldum. Daha küçük maliyet, daha yüksek 
verimlilik hedefi ile çalışılmalı. En küçük 
bir krizde ilk etkilenen otomobil bayileri 
oluyor. Bunun önüne geçecek yapılanma 
üzerinde çalışılması gerek.

Elektrikli ve bağlantılı 
otomobillerin yaygınlaşması 
ile alışık olduğumuz otomobil 
tutkusu, yerini yeni bir tutkuya 
bırakır mı?

Halit Bolkan: Elektrikli otomobiller 
tutku halini alır mı bilmiyorum ama 
önünde sonunda tüketicilerin önünde 
asıl seçenek haline geleceği kesin. 
Önümüzdeki 10 yıllık süreçte yeni 
teknolojilere meraklı tüketicilerin 
tercihi olmasını beklediğim elektrikli 
otomobillerin çeşitliliği artarken 

fiyatlarının da daha ulaşılabilir 
seviyelere inmesi gerekiyor. Tabii 
şarj altyapısının da hızla gelişmesi 
şart. Elektrikli otomobillerin yüksek 
performansı birçok tüketiciyi 
heyecanlandırsa da menzil konusu hala 
kafa kurcalıyor. Elektrikli otomobiller 
benim için bir tutku olmaktan uzak. 
Bağlantılı otomobiller Z kuşağının 
ilgisini daha çok çekecektir. Tabii Z 
kuşağının sahip olma güdüsünün bize 
göre çok daha düşük olduğunu, satın 
almak yerine ihtiyaç duyulduğunda 
kiralamaya daha sıcak baktıklarını da 
unutmamak lazım.

Turgut Yüksekdağ: Elektrikli 
otomobillerin sadece emisyon hedefi 
ile bu kadar öne çıkarıldığına ve 
çekildiğine inanmıyorum. Birçok marka 
yeniden yapılanıyor fakat bu dünyadan 
saymadığım İskandinav ülkeleri dışında 
henüz elimizde test edebileceğimiz 
veriler yok. Ama görünen o ki birbiri 
ile iletişim halindeki birçok materyalin 
(otomobil, telefon, ev, beyaz eşya 
vb) iletişim kurduğu, konuştuğu bir 
dünyada kendimize yer bulmaya 
çalışacağız. Z kuşağı sever mi bilmem 
ama ben çok sevmeyeceğimi biliyorum. 
Benzin kokusu çok daha büyük tutkudur 
benim için.

Otomobil severlere iletmek 
istediğiniz mesajlarınız nelerdir?

Halit Bolkan: Otomobil kullanmak ciddi 
bir eylemdir. Trafik kuralları uzun yıllara 
dayanan tecrübeler sonucu oluşmuştur. 
Her ne kadar otomobiller her 
açıdan çok gelişmiş olsa da bugünkü 
sürücülerin yetenekleriyle 50 ya da 
80 yıl önceki sürücülerin yetenekleri 
arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla 
trafik kurallarına ve güvenli sürüş 
öğretilerine mutlaka uyulmalı. İnsan 
hayatı bilgisayar oyunu değildir, sadece 
1 canımız var!

Turgut Yüksekdağ: Otomobiller 
her geçen gün daha da güçleniyor 
ve gelişiyor olsa da fizik kuralları 
değişmiyor. Otomobil kullanmak bir 
oyun değil. Evet çok keyifli ama en 
küçük bir ciddiyetsizliği bile kaldırmıyor. 
Otomobili sevin ama kendinizi ve 
sevdiklerinizi daha çok sevin, kurallara 
uyun.

Röportaj
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Haber

14-26 Eylül tarihlerinde dijitalde düzenlenen Autoshow 2021 Mobility fuarı 17 Ekim'e kadar 14-26 Eylül tarihlerinde dijitalde düzenlenen Autoshow 2021 Mobility fuarı 17 Ekim'e kadar 
ziyaretçilerine açık olacak.ziyaretçilerine açık olacak.

Autoshow 2021 Mobility’nin 
süresi uzaltıldı!

14-26 Eylül tarihlerinde dijitalde düzenlenen 
Autoshow 2021 Mobility fuarı, dünyada 
ve ülkemizde panaromik görüntüleme 
teknolojisiyle bir ilki gerçekleştirerek 
ziyaretçileriyle buluştu ve otomotiv 
tutkunlarının merakla beklediği fuar, dijitalde 
yoğun ilgi gördü. Autoshow 2021 Mobility’e 
gelen yoğun ilgi ve istek üzerine fuar 17 Ekim 
tarihine kadar da uzatıldı.

Fuar bugün itibariyle 126 ülkeden 450 bini 
aşkın ziyaretçi ve 3 milyon 200 bin üzerinde 
tıklanmaya ulaştı. İlklere sahne olan dijital 
Autoshow, birçok markayı bir arada görme 
imkanının yanı sıra sunduğu kapsamlı ve 
yepyeni içeriklerle yoğun ilgi ve heyecan ile 
karşılandı. 

Son teknoloji otomobiller, hafif ticari 
araçlar ve motosikletler meraklılarıyla bu 
kez dijitalde buluştu

Otomotiv Distribütörleri Derneği 
(ODD) tarafından “Mobilite” teması ile 
gerçekleştirilen organizasyonda ziyaretçiler, 
otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı 
sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da 
inceleyebildi, canlı satış temsilcileri ile 
görüşerek ürünler hakkında detaylı bilgi 
alabildiler. 

Mobilite temasıyla ilklere sahne olan 
Autoshow’da destekçileriyle beraber 35 
markanın 250’yi aşkın modeli ve çeşitli 
sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine 
sunuldu.

Web Sitesi Üzerinden Ücretsiz Ziyaret 
Edilebildi

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri 
Erce fuar kapanış toplantısında yaptığı 
değerlendirmede ‘’Türkiye otomotiv 
ekosistemi olarak dünyada ilk defa 
fiziksele en yakın dijital Autoshow’u hayata 
geçirmekten ve gösterilen ilgi ve teveccühten 
son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek 
isterim. 

Otomotiv sektörünün içerisinde bulunduğu 
teknolojik değişim ve dönüşüm her 
alana yansırken eş zamanlı olarak dijital 
dönüşümün getirdiği globaldeki yeniliklerin 
içerisinde olan, ülkemize de katma değer 
sağlayacak yeni projeler yaratmanın ve 
sektör adına öncülük etmenin önemine 
inanıyoruz. 

Sektörümüz için son derece verimli bir 
deneyim olduğunu söyleyebilirim. Gerek 
Autoshow 2021 Mobility ziyaretçilerinden 
gerekse sektörümüzdeki değerli 
paydaşlarımızdan ve hatta globaldeki 
partnerlerden çok güzel geri dönüşler 
aldık.  Dünyadaki Autoshowların evrimini 
ve gelişimini izleyerek bundan sonra yeni 
jenerasyon autoshow fuarlarını, otomotiv 
severlerle buluşturmak için çalışmalarımıza 
aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuyla da 
paylaşmak isteriz.’’ dedi. 

Dijitalde meraklıları ile buluşan Autoshow’da 
fuarı her an ziyaret etmek, kaçırılan 

aktiviteleri geriye dönük izlemek, sadece 
laptop veya bilgisayarda değil mobil 
cihazlardan da erişmek mümkündü. Zaman 
ve mekan sınırı olmayan fuar telefon, 
tablet gibi tüm cihazlardan da uygulama 
indirmeden gezilebildi.

Ayrıca sektördeki trendlerin ve otomotivin 
dünyada ve ülkemizde tüm yönleriyle 
geleceğinin konuşulduğu etkinlikler, 
paneller Bloomberg HT TV ile fuar konferans 
salonunda eş zamanlı olarak yayınlandı. 
Bloomberg HT’de fuar süresince hafta içi 
her gün saat 12.00’de yayımlanan ‘Otomotiv 
Zirvesi’ programında sektörün önde 
gelenlerinin katılımları ile sektörün bugünü 
ve yarını tüm yönleriyle ele alındı.

Fuara özel tasarlanan stantlarda tüm 
ziyaretçiler 3D modeller, çeşitli videolar, 
teknik ve donanım özelliklerinin yanı sıra, 
canlı bağlantı, test sürüşü randevusu, finans 
imkanları ve çeşitli sürprizlere de kolaylıkla 
ulaşabildi. Fuar alanı yedi ayrı salondan 
oluşurken; motosiklet, scooter gibi araçların 
yer aldığı mikro mobilite salonu da mevcuttu.  

Dijital dünyanın her geçen gün hızlandığı, 
erişim ve verimlilik artışlarıyla daha fazla 
alanda uygulama bulduğu son dönemde 
hem katılan otomotiv markaları hem uzun 
zamandır hazırlık yapan sektör hem de 
otomotiv dünyasını bir arada görmek isteyen 
otomotiv tutkunları hep beraber keyifli ve 
heyecanlı bir deneyim yaşadılar. 
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Ben yeni Nissan JUKE
İleri gitmeye hazır mısın?

Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir. Juke’un ortalama CO₂ emisyon 
değeri 117-119 gr/km ve ortalama yakıt tüketimi 5,1-5,2 lt/100 km olup versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri 
715/2007/EC’ye göre belirlenmiştir. Nissan Otomotiv A.Ş. aracın şekil ve donanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Detaylı bilgi: www.nissan.com.tr

Ben yeni Nissan 
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OYDER

Yeni 
Üyelerimizle 
Gücümüze 
Güç 
Katıyoruz

ÖĞÜTLER OTOMOTİV (Peugeot,Opel)

Öğütler Otomotiv, 2017 yılında Mersin’de Peugeot Yetkili 
Satış ve Servis noktası olarak faaliyete başlamıştır. 
Peugeot markasıyla kazandığı başarı ve müşteri güvenini, 
daha sonra 2019 yılında Opel markasının Yetkili Satış 
ve Servisini de bünyesine alarak otomotiv sektöründe 
istikrarlı bir şekilde büyüme göstermektedir. Aynı zamanda 
İkinci El ve Sigorta hizmetlerinde de uzman kadrosuyla 
faaliyet gösteren Öğütler Otomotiv, müşteri memnuniyeti 
ve kaliteyi ön planda tutarak müşterilerine hizmet 
sunmaktadır.

2019 yılı sonunda hayatımıza giren ve 
etkilerini hala gördüğümüz pandemi 
sebebiyle yaklaşık 2 yıldır sizlerle 
iletişimimizi online olarak sürdürmeye 
gayret ediyoruz.

Bu süre zarfında sektörtörümüz ile 
alakalı ulusal ve uluslararası özel 
konu başlığı altında veya gündem 
değerlendirmesi yapmak için siz 
yetkili satıcılarımıza katkı sağlamak ve 
fikirlerinizi duymak adına birçok online 
toplantı ve webinarlar gerçekleştirdik.

Bu toplantılar kapsamında birçok yetkili 
satıcı dostumuzla bir araya gelme fırsatı 
yakaladık. Yüz yüze bir araya gelmeden 
de tüm meslektaşlarımızın OYDER çatısı 
altında birlik ve beraberlik içinde olması 
ve yaptığımız çalışmalara verdikleri 
destekleri gönülden hissettiğimiz 
için meslektaşlarımıza bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunuyor ve bu süreçte 
aramıza katılan tüm yetkili satıcılarımıza 
hoş geldiniz diyoruz. Gücünüzü 
yanımızda hissettiğimiz sürece güçlüyüz!

BEYAZ FİLO OTOMOTİV (Peugeot, Opel, Citroen)

1993 yılında operasyonel kiralama faaliyeti ile otomotiv 
sektörüne giriş yapan Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş., 2015 
yılından beri yetkili satıcılık faaliyetini yürütmektedir. Bu 
alanda yapmış olduğu yatırım ile 2021 Temmuz ayında 
hizmete açtığı yeni plazasında, Peugeot-Citroen-Opel ile 
3’lü marka konseptiyle hizmet vermektedir. Yıllık enerji 
ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılayan, karbon ayak izi olmayan, sektörde rol model 
yenilikçi bir bakış ile inşa edilen çevre dostu Balıkesir 
Plaza’da konusunda uzman personeli ile kaliteli hizmet 
ve müşteri memnuniyet odaklı çalışmalarına devam 
etmektedir.

Ayrıca Beyaz Filo Otomotiv, Edirne’de Edirne Servis ve 
Otomotiv A.Ş.’nin hissselerinin tamamını 2021 yılında 
devir alarak Renault ve Dacia markalarını da bünyesine 
katmıştır. Renault ve Dacia markalarının bünyesine 
katılması ile birlikte, geçmişten gelen tecrübe, yüksek 
mesleki bilgi ve etkin pazarlama çalışmaları ile bu alanda 
da sektör için öncü olmayı amaçlıyor.
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ÇAYAN OTOMOTİV (Renault, Dacia, Citroen)

Çayan Otomotiv İnş. ve Tic. Ltd. Şti., otomotiv sektöründeki faaliyetlerine 1994 yılında Renault Mais Yetkili Satıcısı ve 
Servisi olarak Mersin'de başlamıştır. Şirketin faaliyet alanları içerisinde Sigorta ve Tarım sektörleri de yer almaktadır. 
Güvenilir otomotiv ticareti ve müşteri odaklı çalışma prensibi ile müşterilerine hizmet vermeyi çeyrek asırdan fazla 
bir süredir devam ettirmektedir. Yetkili Satıcısı ve Servisi olduğu markalar Renault, Dacia ve Citroen'dir. Bu markalara 
ek olarak Renault2 ve Spoticar bayilikleri ile birlikte ikinci el ticaretinde de Mersin ilinde başarılı çalışmalarına devam 
etmektedir.

AYINTAP OTOMOTİV (Hyundai, Nissan)

Otomobil sektörüne 1997 yılında Alfa Romeo yetkili satış, servis ve yedek parça satışı ile başlayan Ayıntap Otomotiv, o 
dönemdeki müşteri memnuniyeti ve satış performansı ve piyasadaki kazanılmış tecrübesi ile daha da büyümeye karar verdi 
ve 2001 yılında Hyundai Ayıntap Otomotiv markası ile sektörde yerini aldı.

Hyundai markasının satış ve satış sonrası servis hizmetlerindeki başarıları ve müşteri memnuniyeti ile 2007 yılında bayi 
değerlendirme programında göstermiş olduğu performans ile ‘ELITE PLAZA’ ödülünü almıştır. 2020 yılında yine sürdürülen 
başarısı ile ’20. Kıdem Yılı’ bayi ödülüne layık görülmüştür. Ayıntap Otomotiv olarak Hyundai son çeyrekte araç satışında ilk 
10 içerisinde yer alıyor. Gaziantep’te 12.000 adet perakende Hyundai araç satışı ile sektörde yerini almaktadır.

Hyundai markasının firmaya kazandırmış olduğu ivme ile Ayıntap Otomotiv eş zamanlı olarak Nissan markasını da 
bünyesine aldı. 2008 yılında bünyesine katmış olduğu Nissan markası Gaziantep’te tercih edilen bir marka oldu. Ayıntap 
Nissan; 5000 adet perakende Nissan araç satışı ile otomotiv firmalarının her ay büyük bir endişe yaşadığı hedef tutturma 
kaygısını bertaraf edip 2011 yılında “Araç Satışı Hedefe Ulaşma Türkiye Birinciliği” ödülünü de kazandı.
2001-2021 tarihleri Ayıntap Otomotiv’in yaşam eğrisinde kuruluş aşamasından başlayarak her yıl bir önceki yıldan daha 
başarılı bir performans ile tırmanışa başladığı bir dönem olmuştur.
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AKKAŞ OTOMOTİV (Renault, Dacia)

Akkaş Otomotiv Petrol İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi, 1992 yılında Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Renault Yetkili Satıcısı olarak 
hizmete başlamıştır. 1997 yılı sonunda bölgedeki ihtiyaca cevap vermek için Edremit Körfezi’ne taşınmıştır. 2008 yılında Balıkesir 
merkezde ikinci tesisinin açılışını yaparak; iki lokasyonda da Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak hizmet vermeye devam 
etmektedir. Sektörde neredeyse 30 yılını dolduracak ve her zaman %100 müşteri memnuniyetini hedefleyen Akkaş Otomotiv, 
güven duyulan bir firma olması nedeni ile ikinci el, uzun dönem kiralama gibi otomotiv yan branşlarında da operasyonel başarı 
sağlamaktadır.

ÇAMKIRAN OTOMOTİV (Honda)

Otomobil sektöründe 36 yıllık tecrübeye sahip olan ve 1998 yılından bu yana Honda Bayisi olarak faaliyet gösteren Honda Plaza 
Çamkıran, birbirinden farklı modelleriyle otomobil tutkunlarını bekliyor. 10 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan Çamkıran 
Plaza’da, Zafer Çamkıran yönetiminde faaliyetlerini sürdüren firma, satış, servis ve yedek parçadan ikinci el otomobile kadar 
müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her alanda kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyor.

ŞİNASİ ALTINSOY OTOMOTİV (Hyundai)

Şinasi Altınsoy Otomotiv, ismini aldığı kurucusu Şinasi Altınsoy’un 1966 yılında ticari hayata başlamasıyla 54 yıllık ticari geçmişinde 
ülke ekonomisine istihdam, katma değer, sosyal alanlarda katkılarıyla dolu bir tarihçe yazmıştır. 1990 yılında otomotiv sektörüne 
giriş yapan aile, Türkiye'nin 3 ilinde en yüksek kalitede hizmet vermiştir. Hyundai markasıyla hizmet verdiği Ankara ili, Şinasi 
Altınsoy Ltd. Şti. 30 yıllık bilgi birikimi, yenilikçi hizmet anlayışı, müşteri mutluluğu odaklı, teknolojik altyapısı ve ailenin eğitimli, 
genç, vizyoner fertleriyle Ankara'ya Altınsoy farkını yaşatma kararlılığındadır.

OYDER



DEĞER MOTORLU ARAÇLAR (Opel,Citroen)

Değer Motorlu Araçlar A.Ş. 1986 yılından beri Tofaş-Otokar-Iveco-Karsan-Ford ve en son Opel-Citroen bayilikleri ile otomotiv 
piyasası içerisinde yer almaktadır. Değer ailesi olarak 35 senelik deneyimle müşteri memnuniyetini önemseyerek sektöre hizmet 
etmeye devam etmektedir. 

VARDALLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Opel)

Otomotiv sektörüne 1994 yılının ortalarında giriş yapan Vardallar, firma bünyesinde Opel (Satış & Servis & Yedek Parça) ve 
Chevrolet (Servis & Yedek Parça) bayiliğini barındırmaktadır. Gerek il genelinde gerek il dışında kaliteli ve güler yüzlü hizmetinden 
söz ettirmekte, firma politikası olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Otomotiv sektöründe firmalarını 
sahiplenerek başarıya ulaşmayı hedeflemekte, hedefine ise kurumsal olarak yenilikçi bir politika izleyerek ulaşmak istemektedir.

TERAKKİ OTOMOTİV (Honda)

"Türkiye'nin İlk Honda Plazası" olan Honda Plaza Terakki; Markanın "Önce İnsan Sonra Makina" konseptini kendisine ilke edinmiş, 
müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli hizmet anlayışını benimsemiştir. Bu bağlamda; personeline de gerekli yatırımları 
yaparak, çalışanların eğitimi ve yüksek motivasyonu sayesinde müşteri memnuniyetinin sağlanabileceğini kanıtlamıştır. Bugün 
Ankara Asfaltı üzerinde 3850 metrekarelik kapalı alana sahip plazasında, 65 kişilik genç ve dinamik bir kadroyla; sadece İzmir 
ve çevresine değil, Ege Bölgesi'ne ve Türkiye'nin her yerinden gelen Honda marka otomobil müşterilerine kaliteli satış ve servis 
hizmeti vermektedir. 



MIÇI OTOMOTİV (Suzuki, Toyota)

1997 yılında otomotiv sektörüne ithal araçlar getirerek başlayan Mıçı Otomotiv, 2003 yılında Suzuki markasının bayiliğini almıştır.
Hizmetler ve müşteri memnuniyetinde gösterdiği yüksek grafikler doğrultusunda büyüyerek, 2010 yılında Toyota markasının 
Adana Seyhan bölgesi bayiliğini bünyesine katarak yeni plazasında hizmete girmiştir. Mıçı Otomotiv Grup Şirketleri olarak 
müşterilerine satış, servis, sigorta, yedek parça ve 2.el olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında toplamaktadır. İkinci el araba 
alım satımında bölgesinde her kesime hitap etmektedir.

Servis, Yedek Parça, İkinci El Araç Satışı ve Sigorta Aracılık gibi hizmetlerde müşterilerine sınırsız hizmet sunan Mıçı Otomotiv, 
7/24 saat acil yol yardım desteği, mükemmel parça bulunurluğu ile mekanik onarımlarda müşterilerine tam anlamı ile kalite 
standartlarında satış sonrası desteği de sağlamaktadır.

NOYANER OTOMOTİV (Hyundai)

Noyaner Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. ülkemizin seçkin otomobil üreticilerinden olan Hyundai Assan ile ticari hayatındaki bilgi, 
tecrübe ve kalitesini otomotiv sektöründe de gösterme amacıyla Noyaner Plaza’yı Adana Ceyhan yolu üzerinde 10.000 m2 
kapalı 15.000 m2 açık alanda kurmuştur. Hyundai Noyaner Plaza, Adana’nın ve Türkiye’nin en büyük 3S plazası olarak Hyundai 
marka araçlara Yetkili Satış ve servis alanlarında hizmeti vermektedir. Ruşen Cıvata ve Noyaner Otomotiv olarak şirketlerimiz 
bünyesine dahil ettiğimiz marka ve iş ortaklarımızın pazardaki kalite puanlarını ve iş hacimlerini Türkiye ortalamalarının üzerine 
çıkarma ilkesini kendisine hedef ve vizyon edinmiştir. Hyundai markasının 2012 yılı Adana Pazar payı %3,5 iken, Hyundai Noyaner 
Otomotiv’in sektöre dahil olması ile 2013 sonunda Adana Pazar payı %16 ya yükselmiştir. Bu doğrultuda 2013 ve 2014 yılı Türkiye 
hedef gerçekleştirme 1.si olmuştur. Hedefimiz en iyi hizmeti veren ve lider bir Hyundai temsilcisi olmaya devam etmektir. 
Noyaner Otomotiv günümüz otomotiv sektöründe binek ve hafif ticari araçlara yetkili servis hizmeti vermektedir. Servisimiz 
uzman ve sertifikalı teknisyen kadrosuyla satış sonrasında kaliteli ve güvenli en iyi hizmeti vermeyi ilke edinmiştir.

OYDER



ÖZDEMİRLER OTOMOTİV (Suzuki,Kia)

1993 yılından bu yana Suzuki Yetkili Satıcısı ve Servisi olan Özdemirler Otomotiv, müşteri ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla, İzmir’de 
Suzuki satış ve satış sonrası servis hizmetleri vermektedir. Özdemirler ayrıca 2001 yılından bu yana İzmir'de Kia müşterilerine ve Kia 
sahibi olmak isteyenlere hizmet vermektedir.

Özdemirler Otomotiv ekipman, personel, eğitim ve işletim konularındaki profesyonel ve güvenilir hizmet anlayışıyla, hem 
müşterilerinin servise olan bağlılığını güçlendirmeye, hem de potansiyel müşteriler üzerindeki marka imajını daha da 
sağlamlaştırmaya büyük katkı sağlamıştır. Özdemirler Otomotiv, tüm dünyada sadece 10 Suzuki Bayisinin sahip olduğu 2015 yılı 
Platinium Bayi Ödülü'nün sahibidir.

AYKAN OTOMOTİV (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Renault, Dacia)

Aykan Motor, 1996 yılında, Adana’nın Seyhan ilçesinde, ünlü Alman otomotiv devi Volkswagen markasını temsilen Türkiye’nin 
ilk konsept mağazasını kurdu.Volkswagen markası ile başlayan Doğuş Grubu temsilciliği, Adana’da Audi, Skoda ve Dod (Doğuş 
Oto Değerlendirme) markalarının da eklenmesiyle güçlenerek büyüdü. Aykan, tüm bu markalar altında sunduğu satış ve servis 
sonrası hizmetleriyle tüketicinin güvenini kazanarak sadık bir müşteri kitlesine sahip oldu. Osmaniye’de 3400 m² açık, 2800 
m² kapalı olmak üzere toplam 6200 m²lik alan üzerine kurulu tesis, Volkswagen’in Türkiye’deki dördüncü yetkili satış ve servis 
bayisidir. Volkswagen satış-servis, Audi ve Skoda servis hizmeti verilen tesis, Türkiye’nin en büyük ve modern Volkswagen yetkili 
temsilciliklerinden bir tanesidir. Aykan, Türkiye otomotiv sektöründeki yerini güçlendirmeye 2016 yılında İstanbul’da açtığı Aykan 
Skoda Maltepe’de satış ve servis hizmetleri sunarak devam etti. Her zaman müşteri memnuniyetine öncelik veren Aykan, 2017 
yılının Ağustos ayında açtığı Aykan Skoda Kartal ile İstanbul ayağını genişletmeyi sürdürmektedir.

TOYMAR OTOMOTİV (Toyota)

Toymar A.Ş. 1996 yılında Kahramanmaraş'ta ilk plaza olarak Toyota markasıyla otomotiv sektörüne adım atmıştır. 
Kahramanmaraş ilinin Merkez ilçesinde, kurulduğu tarihten bu güne kadar müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan Toyota Bayi 
Toymar güler yüzlü personeli ve ferah showroom ile hizmet vermeye devam etmektedir. Toymar’ın vizyonu mutlu çalışanlar ile 
müşterilerini en çok memnun eden ve en çok tercih edilen lider marka olmak ve hizmet kalitesini tüm müşterilerine sunmaktır.
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Haber

Moder’in 1. Sektörel Toplantısı
Gerçekleşti!

Otomobil markalarının tüketiciler ile
arasındaki en etkin aktörlerden biri olan
yetkili satıcıların yaşadığı sorunlar ve
sektörün geleceği, Mersin Otomotiv 
Yetkili Satıcıları Derneği (MODER) ile 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER) işbirliğinde Mersin’de 
düzenlenen panelde masaya yatırıldı. 
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
MODER Başkanı Baki Kış, yeni teknolojik 
gelişmeler ile otomotiv sektöründe 
yaşanan değişimin pandemi süreci ile 
birlikte daha hızlandığını kaydetti. On 
binlerce kişiyi istihdam eden yetkili 
satıcıların uzun vadede karşılaşacağı 
risklerle daha hızlı bir şekilde etkileşim 
göstermeye başladığını kaydeden Baki 
Kış, “Önümüze çıkacak fırsatları iyi 
değerlendirip dezavantajlı taraflarımızın 
farkına varmalıyız. Bu alanda 

MODER olarak en büyük önceliğimiz 
sektörümüzün yeni sürece en etkili 
şekilde adaptasyonunu sağlamak. Bu 
alanda üyelerimize yol gösterici olmak 
adına projeler geliştiriyoruz” dedi. 

Türkiye sıfır otomobil satışlarında 2021 
yılını 850 bin araç ile kapatacak

Küresel otomotiv pazarına sürülen 
elektrikli, internet bağlantılı ve otonom 
araçlarla birlikte dünya genelinde 
tüketiciler ve ürünlerle ilgili yeni 
trendlerin oluştuğunu kaydeden 
OYDER Genel Sekreteri Çınar Noyan ise 
sektörün ciddi bir dönüşüm sürecine 
girdiğini kaydetti. Bu süreçte nitelikli 
personel ve teknolojik altyapı bakımından 
dönüşmeyen yetkili satıcıların ilerleyen 
dönemlerde saf dışı kalacağını kaydeden 

Çınar Noyan, “Tüketiciler artık otomobil 
sahipliği yerine paylaşımcı modelleri 
tercih ediyorlar. İnternet, araştırma 
alanlarında belirleyici faktörlerden biri 
haline geldi. En önemlisi yetkili satıcılar 
yerine online satış kanallarına ilişkin 
bir yönelim söz konusu.  Bu gibi yeni 
trendlerin sektöre yansıması yaklaşık 10 
yıllık bir süre içinde olacak.”

Türkiye’de 2021 yılı sonuna kadar 
satışı yapılan toplam sıfır otomobil 
sayısının yaklaşık 850 bine ulaşmasını 
beklediklerini kaydeden Çınar Noyan, 
şöyle konuştu: “Türkiye’deki otomobil 
pazarı 2010 ile 2015 yılları arasında 750 
bin ile 850 bin arasında sabitlenmişti. 
2016 yılından itibaren araç pazarı 1 
milyonlu rakamları gördü. Daha sonra 
ekonomik kriz ve pandemi ile birlikte 

Moder – Mersin Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, 4 Ekim Pazartesi günü ilk sektörel Moder – Mersin Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, 4 Ekim Pazartesi günü ilk sektörel 
toplantısını gerçekleştirdi. Moder üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Oyder toplantısını gerçekleştirdi. Moder üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Oyder 
Genel Sekreteri Çınar Noyan ve Oyder KVKK Danışmanı Nebi Erbaş Moder üyeleri için Genel Sekreteri Çınar Noyan ve Oyder KVKK Danışmanı Nebi Erbaş Moder üyeleri için 
sunumlarını gerçekleştirdiler.sunumlarını gerçekleştirdiler.
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sert bir düşüş yaşandı. Pandeminin 
ortasında 760 binli rakamları gördük. 
2021 yıl sonu beklentimiz ise 850 binli 
rakamlar. Eylül ayında 57 bin 141 adet 
otomobil araç satıldı ve yılın ilk 9 ayında 
satılan araç sayısı 558 bin adete yükseldi. 
Son 3 ayda geçen yıl verilerine göre 280 
bin otomobil ve hafif ticari araç satıldığı 
hesaba katıldığında 2021 yılını yaklaşık 
850 bin otomobil satışı ile kapatmayı 
öngörüyoruz.” 

Türkiye’de 2016 yılında hayata geçen 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında Moder üyelerine 
bilgilendirmelerde bulunan Oyder KVKK 
Danışmanı Nebi Erbaş, Yetkili Satıcıları 
bekleyen riskler konusunda katılımcıları 
uyardı. Nebi Erbaş: “Otomobil Yetkili 

Satıcıları, gerek satış gerekse satış sonrası 
hizmetleri açısından direkt nihai müşteri
ile temas etmekte olan kurumlardır.

Yetkili satıcılar bir plan yapmalı ve 
yapılan çalışmaları bunlara uygun hale 
getirmelidir. Yetkili satıcı bünyesinde bir 
KVKK komitesi oluşturulmalı ve bu komite 
belirli dönemlerde toplanmak zorundadır. 
KVKK konusunda sorumluk dağıtılmalı 
ve her departman yöneticisi kendi 
alanından sorumlu tutulmalıdır. KVKK 
bir defalık bir denetim hazırlığı olmayıp, 
sürekli yaşatılması ve alışkanlık haline 
getirilmesi gereken bir süreçtir ve yapılan 
işler mutlaka komisyon tarafından takip 
edilmelidir.”

MACAssisttr kurucusu Özgür Tezer, Süreç 
Denetimi ve suiistimaller hakkında bilgi 
verdiler. Tezer: “Yetkili Satıcılıklar otomotiv 
sektörünün perakende hizmetler ayağını 
temsil eden, müşteri ile buluşulmasını 
sağlayan ve birçok hizmet alanı ile 
yönetilmesi karmaşık ve dış etkilere 
son derece açık yapılardır. Bu karmaşık 
yapının içinde yöneten ve çalışanların 
“İşletme Körlüğü” yaşaması ise çokça 
görülen bir durumdur. Yetkili Satıcılar İş 
Süreçleri Denetimi yaptırmak sureti ile, 
yaşanan komplikasyonları önleme imkânı 
bulacakları gibi aynı zamanda iş geliştirme 
faaliyetlerini de gerçekleştirecek yol 
haritasına sahip olacaklardır.”

Günün son sunumunu ise Cardata CEO’su 
Hüsamettin Yalçın gerçekleştirdi. 2. El 
pazarındaki son gelişmelerden ve bayilerin 
2. El farkındalığından söz eden Yalçın, 
katılımcılara 2. Eldeki yeni trendlerden 

bahsetti. Yalçın: “İlan sitelerindeki fiyatlar 
bir ‘dilek kutusu’ dur. Herkes kendi 
dileğini atar. İlan siteleri gerçek piyasayı 
yansıtmaz ve doğruluktan uzaktırlar. 2.El 
Ticareti gerçeği yansıtmayan bir belirsizlik 
üzerine kurulamaz, kurulmamalıdır. 
Doğru ve güvenilir olmayan 2.el fiyatları 
üzerine kurulan sistemler verimli olamaz, 
işletmelerin karlılıklarına etki eder.”

Oyder olarak sektör ve katılımcılar için 
oldukça verimli geçen pandelde emeği 
geçen Moder Yönetim Kurulu Başkanı Baki 
Kış başta olmak üzere, Moder Yönetim 
Kuruluna, Moder Genel Koordinatörü 
Mine Soner’e ve katılımlarından ötürü 
Moder üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

OYDER Genel Sekreteri
ÇINAR NOYAN

Oyder KVKK Danışmanı
NADİ ERBAŞ

MODER Başkanı
BAKİ KIŞ

MACAssisttr Kurucusu
ÖZGÜR TEZER

Cardata CEO’su
HÜSAMETTİN YALÇIN
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Türkiye Otomotiv Perakendeciliği - Bir Tomofildir Muradımız

Osman Çağalıkoç: Dün de normal 
değildi bugün de…

Osman Çağalıkoç 1952 yılında 
İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Şişli 
Terakki, ortaokul ve liseyi İstanbul Erkek 
Lisesi, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi 
İktisadi Bilimler Fakültesi’nde okudu. 
Dedesi, 1960’a kadar Austin’in Marmara 
Bölgesi bayiliğini yaptı. Kamil Koç 
Otobüsleri AŞ de yine dedesi tarafından 
1926’da kuruldu. Kendisinden iki 
önceki kuşaktan otomotiv işini devralan 
Çağalıkoç, 1948 yılında Bedford’un 
bayiliğini aldı, ardından Türkiye’nin 
ilk otomotivcilerinden Ali Fuat Bey’in 
(Genoto) bayisi oldu. İlk olarak Sirkeci’de 
Çağalı Otomotiv adıyla Ford bayiliği yaptı. 

2013’e kadar, Kamil Koç Otobüsleri 
AŞ’nin yönetim kurulu başkanlığını da 
yapan başarılı iş adamı, mesleğinin 

OYDER YAYINLARI



31

dışında da önemli görevler üstlendi. 
Bunlardan biri, 12 yıl boyunca yürüttüğü 
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyeliğiydi.  

1985’te Kotaş Bursa bayiliğini üstlenen 
Çağalıkoç, yarım aşıra yaklaşan sektör 
birikimini 1993’ten bu yana Sönmez Koç 
A.Ş.’de sürdürüyor. 

“İstanbul Erkek Lisesi’nde yatılı okurken 
dükkâna gelir giderdim. Babam o zaman 
hem yedek parça hem de araba alım 
satımı yapıyordu. 1971 yılında liseyi 
bitirdim üniversiteye başladım. İktisat 
fakültesinde devam mecburiyeti yoktu. 
Sirkeci’de işin başındaydım, dolayısıyla 
babamın yanında işi öğrendim. Dükkân 
küçüktü, öyle araç çekmek falan yoktu 
dükkâna! O zaman kâğıt satılırdı. Biz 
1972’de başladık Ford bayiliğine. Babam 
araba ticareti yaptığı için Standart 
Belde’ye müracaat etti, Standart Belde 
de müracaatı inceledi ve bayilik verdi. 
1972’de İstanbul Sirkeci’de Ford bayisi 
olduk; o zaman bize araç teslim kâğıdı 
verilirdi. Arabalar Anadolu yakasında 
Koşuyolu’ndaydı. Şimdi Akasya AVM var, 
orası Ford’un fabrikasıydı. Ona yakın bir 
yerde de Doğan Otomotiv vardı, orası 
araç teslim yeriydi. Araçlar oradan teslim 
alınırdı.”

Otobüs işletmeciliği denince akla 
ilk gelen isimlerden olan Kamil Koç, 
Türkiye’de birkaç kuşağın neredeyse 
her bireyinin hafızasına kazınmış bir 
isim. Bir sohbette şehirler arası seyahat 
konu ise, Kamil Koç mutlaka o sohbetin 
içindedir… Kiminde ayrılıkları kiminde 
kavuşmaları simgeler. Osman Çağalıkoç, 
böyle bir duayenden el almış bir isim. 
Ancak baştan vurgulayalım: Böyle bir 
ismin gölgesinde kalmadan, yarım asra 
yakın otomotiv sektöründe bulunmak 
kolay bir iş değil. Osman Bey, çabası ve 
başarılarıyla otomotivin geçmişine adını 
yazdırmayı başaran isimler arasında. 
Ama onun hikâyesini dinlerken Kamil 
Koç’u anmamak mümkün değil:  

“Ben çocukken İstanbul’da oturuyorduk, 
yazın Bursa’ya tatile geliyorduk. 
Mudanya’da yazlığımız vardı. Fakat 
dedem Kamil Koç, bunlar işe alışsın 
diye bizi sekiz-dokuz yaşında alır 
Bursa’ya getirirdi. 30-45 dakika arası 
yol gelirdik. O zaman garaj hoşumuza 
giderdi bizim. Otogar yoktu, 1963’te 

yapıldı. Yolcular şehir içinden binerdi, 
otobüslerin temizliği bakımı olurdu. Biz 
de bütün bunlarla ilgilenirdik. Bakın 
size bir anımı anlatayım: Burada bizim 
garajımız vardı. Otobüsler seferden gelir 
giderdi, yeni otobüsler gelirdi… O zaman 
hatırlıyorum, 1965 yılıydı, 50 kişilik 
elektronik bir otobüs gelmişti de uzun 
süre çalıştırılamamıştı. Gelen otobüsü 
çalıştırabilecek şoför bulunamamıştı. 
Türkiye bu sıkıntılardan geçti… Oysa 
şimdiki araçların tamamı elektronik… O 
zamanlar çok basit bir özelliği olan bir 
otobüsü bile çalıştıramamıştık. İşimiz 
gücümüz arabalarla ilgilenmekti başka 
bir meslek öğrenmedik.”

Babası da otomotiv işine emek vermiş 
Osman Bey’in. 1982 yılında babasının 
vefatıyla bayilikleri devam ettirmiş. 
Yani otomotiv onlarda bir aile mesleği 
olarak bugünlere kadar gelmiş. Kamil 
Koç’un yönetim kurulu başkanlığını 
yaptığı yıllarda şirketin satılması 
da vazgeçirmemiş Çağalıkoç’u bu 
meslekten: 

“2013’te fona sattık. Kamil Koç’u sattım 
ama otomotivi bırakmadım. Aşağı yukarı 
45 yıldır da Ford’un en eski bayilerinden 
biriyim. O zaman Ford’un İstanbul 
bayisiydim. Daha sonra 1985 yılında 
Bursa’da Taunus otomobiller yapılmaya 
başladığı zaman ikinci bayiliği teklif 
ettiler, ben de kabul ettim. Bursa’da 
şehir içinde, merkezi bir yerde büyük 
bir yerimiz vardı, Ford KOTAŞ’la Taunus 
işine orada başladık. Ford KOTAŞ’ın 
hem İstanbul hem de Bursa’da yerleri 
vardı. 1993 yılında 3S’ler 2S’ler çıktı, 
bunları şehir içinde yapma imkânı yoktu. 
Öyle olunca, yer lazım, servis alanı 
lazım, teşhir için yer lazım. O zaman biz 
şimdiki bulunduğumuz binanın karşısına 
taşındık, daha sonra orası alışveriş 
merkezi olacağı için bu tarafa geçtik. 
Zaten bize küçük gelmeye başlamıştı, 
servis alanı olarak tahmin ederim bin 
metrekare bir yerimiz vardı. Şimdi aşağı 
yukarı burası 4 dönüm… Üç dönüm 
servis alanı bir dönümü de showroom. 
Buraya 1999 yılında geldik, o zamandan 
beri de buradayız.”

Dün de normal değildi bugün de… 

Osman Bey dededen, babadan kalan 
anılarını anlatırken “O zamanlar bir 
kamyon alabilmek çok önemliydi. 

Kamyon almak demek, iş sahibi olmak 
demekti. Kamyon çok azdı. O kamyonun 
verileceği kişiyi özenle seçerlerdi. Babam 
da dedem de verdikleri kişiye dikkat 
ederlerdi. Şimdi biz kimi bulsak araba 
satıyoruz. Hiçbir ayrım yapılmıyor. 
Çünkü şu an çok ciddi bir satış baskısı 
var ve şirketlerde çok sıkı rekabet 
var. Eskisi gibi değil… Gerçi eskisi de 
normal değildi! O kadar az araç olması, 
o kadar çok talep olması, dolayısıyla 
karaborsa da vuruyordu, fiyatlar alıp 
başını gidiyordu. O da normal değildi bu 
da normal değil. Türkiye bu işin ortasını 
bulamadı” diyor.

Otomobil karaborsası… Bugün için akla 
hayale gelmeyecek, anlaşılmayacak bir 
durum. Bir sürü fabrika yüzbinlerce 
araba üretiyor ayda… Almak isteyen 
en uygun kampanyayı bulup, en uygun 
koşullarda satanı tercih ediyor. Yani 
müşteri belirleyici… Ya eskiden? Osman 
Bey anlatıyor: 

 “Araç olmadığı sürece, az çıktığı 
sürece hep bir talep artışı oldu. 
Türkiye kalkınmaya başlayınca bilhassa 
kamyonla yük taşımacılığı çok arttı. 
Otomobil bulunmuyordu. Anadol, 
TOFAŞ, Renault çıktığı zaman korkunç 
bir talep oldu. İnsanlar arabam olsun 
diye çalışmaya başladılar. Arz talep 
dengesi bozulunca ülkede karaborsa 
ortaya çıktı. Biz bayiydik. Bizim altımızda 
belki üç-dört tane daha alt bayi grupları 
oluyordu. Kendine alıyormuş gibi bizden 
alıyor sonra da gidip satıyordu. Bir 
sonraki sene daha üst fiyatına satılırdı 
arabalar. Biz ona dikkat ediyorduk, 
doğrudan kullanıcıya veriyorduk 
arabayı. Böyle komisyonculara falan 
vermiyorduk. Babam da dedem de 
tanıyorlardı müşteriyi. Bursa’nın 
köylüleri oluyordu. Diyarbakır’dan, 
Mardin’den çok kamyon müşterimiz 
vardı. O insanları tanıyorduk, onlara 
veriyorduk. Yoksa Ford’dan teslim 
kâğıdını alırsınız, gidersiniz Sirkeci’de 
komşunuza verirsiniz, parayı da cebinize 
koyarsınız, o kadar basitti bu iş. Teslim 
kâğıdını faturayla beraber müşteriye 
veriyorsunuz, yol kâğıdı çıkartıyorsunuz. 
O zaman altı günlük olan o yol kâğıdı 
ile müşteri giderdi, teslim kâğıdı ile 
fabrikadan aracını alırdı.” 

Bu süreç ne kadar böyle devam etti, diye 
soruyoruz.
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“Kâğıtla teslim süreci aşağı yukarı 1993 
yılına kadar sürdü. Biz o kolay yolu tercih 
etmedik. Karaborsayı körüklemedik hiç. 
Bu da ne oldu, piyasa daraldığı zaman 
bize müşteri gamı oluşturdu, onun 
da çok faydasını gördük. Bu bilinçli 
olarak yapılan bir şey değildi; tamamen 
duygusal olarak yapılan bir şeydi ama 
doğrudan tüketiciye ulaştığımız için 
biz faydasını gördük. O zamanlar 302 
Mercedes’ler korkunç prim yapıyordu. 
Alıyordunuz kullanıyordunuz, satarken 
daha çok para kazanıyordunuz. Şimdi 
öyle bir şey yok! Aldığınız, plaka taktığınız 
araç, bir sonraki satışta yüzde 30 değer 
kaybediyor.” 

Anlaşılıyor ki, o süreçte bu işten zarar 
diye bir şey söz konusu değildi. Alan da, 
satan da, kullanan da kâr ediyordu. Peki 
bayiliğin hiç dezavantajı yok muydu? 
“Tabii… Ford bayisi olmanın araç 
tedarikinde bazı dezavantajlı yanları da 
yok değildi. Mesela Ford’un size tahsisi 
oluyordu. Diyordu ki size, ‘bu ay iki tane 
kamyon, üç tane minibüs, beş tane 
Anadol kamyonet alacaksın, iki tane 
Anadol otomobil alacaksın.’ Tedarikte 
bizim hiç söz hakkımız olmuyordu. 
Ford’un üretimine bağlı olarak bayilere 
verdiği bir kota vardı, biz o kotaya 
uyuyorduk. Allahtan o zamanlar şimdiki 
gibi satış sorunumuz yoktu. O gün öyle 
bir şey ki, fabrikayı verseler herhangi bir 
bayi satabilirdi zaten. Çünkü araç yoktu, 

bugünkü gibi değildi. Bugün bayiler 
araba almaktan çekiniyor. O zaman 
araba alma yarışı vardı ama yeterince 
üretim yoktu.”

Kamyonu alan da kazanıyordu, satan 
da

Adı üstünde, satış sattıkça para getiren 
bir iş. Bu işle yıllarca uğraşan bir 
kişinin “kazanmadım” demesi de pek 
inandırıcı olmaz. Hele ki otomotivde… 
Ama bazen de işler iyice rast gider ki, 
tam batacakken kurtarıverir hayatınızı… 
Ya da baş avuçta, işler kesat diye 
hayıflanırken ansızın bir piyango 
vurur… Komşun bir satamazken sen 
on satarsın, şans gülmüştür… Bunlar 
unutulmaz anılar arasına yazılır. İşte bir 
örnek:  
“Bir gün beni çok heyecanlandıran 
bir telefon geldi. Dediler ki, 50 tane 
kamyon istiyoruz. O zaman piyasa 
dar gidiyor ve ben inanmamıştım. Siz 
Bursa’ya ne zaman geliyorsunuz, sizinle 
görüşmek istiyoruz, dediler. Bursa’ya 
geldim, onlar da geldiler. Renault’nun 
nakliye grubu müdürü Omsan, 50 tane 
kamyon istiyor. Ben çok heyecanlandım 
satış boyunca. Sonrasında biz onlara 
200’e yakın kamyon verdik. Omsan’ın 
tedarikçisi olduk. Çok iyi çalışıyorduk o 
zaman. Ford kamyon alıyorlardı, tabii 
bu 50 kamyonu da ekstra alıyorsunuz 
normal satışınızın üstüne alıyorsunuz 

ve güzel bir kar etmiştik. O satışı 
unutmuyorum ve o dört-beş sene bu 
devam etti.”

Böylece satan kazanıyordu. Ancak 
kamyon alan da kazanıyordu… Çünkü 
kamyon bir işe girmek için, meslek 
sahibi olmak için alınıyordu. Öyle ki, bir 
kamyon alarak işe başlayıp bugünün 
büyük taşımacılık firmalarını kuranlar 
az değildi. İşini iyi yapan, biraz da 
talihi yaver giden kazandı… Tümünü 
peşin vererek kamyon alabilen bir elin 
parmağı kadar azdı. Bayinin işine gelen 
de vadeli satmaktı, ama ekonomik 
ve sosyal koşullar uzun vadeyi de 
kaldırmıyordu: 

“O zaman satışımızın yüzde 70’i peşindi. 
Vade farkı çok yüksekti, çünkü enflasyon 
Türkiye’de çok yüksekti. Vadeli satış 
yapmak için de müşteriyi ve yöreyi iyi 
bilmek lazımdı. Tabii peşin satmaktan 
çok daha karlıydı vadeli satmak. Biz de 
inandığımız, güvendiğimiz müşterilere 
vade yapıyorduk. Kendi imkânlarımız 
içerisinde tabii… Ne kadar paranız 
varsa, o kadar vade yapabiliyorsunuz, 
para bitince vade de bitiyor. 12-24 ay 
arası oluyordu vadeler.”

İthal otobüsler yollarda

O yıllarda otomotiv denince akla hemen 
kamyon satışı geliyordu. Kamyon 
revaçtaydı. Uzun yıllar, otobüsler bile bu 
kamyonlardan bozularak yapıldı. Kamil 
Koç otobüsleri nasıl temin ediyor, hangi 
markaları alıyordu? Bunu işin kalbinde 
yer alan Osman Bey’den öğrenelim 
istiyoruz. O da epey eskilere gitmek için 
zorluyor hafızasını: 

 “Benim hatırladığım kadarıyla Saurer 
diye bir İsviçre markası vardı, yanlış 
hatırlamıyorsam Yugoslavya’da Fab diye 
otobüsler vardı. O zaman da Türkiye’de 
otobüs falan yok. Bu otobüsleri 
Kamil Koç olarak direkt dışarıdan 
getirmiştik. Ondan sonra Almanya’dan 
dört tane Magirus almıştık. Havalı 
diyorlardı onlara, körüklü otobüsler… 
O zamana göre Magirus’ler çok 
modern otobüslerdi. Daha sonra İzzet 
Bey Magirus’un fabrikasını kurdu 
Bahçelievler’de. Dedem Kamil Koç da 
büyük oranda Magirus’a bağlandı. 1973 
yılında Mercedes Türkiye’de otobüs 
üretmeye başlayınca biz Mercedes’e 
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dönmek istedik fakat Magirus müsaade 
etmedi. Çok da büyük borcu vardı 
o zaman dedemin. Bütün arabaları 
vadeli alıyor… Epey bir baskı gördü ve 
çabuk dönemedi Mercedes’e. Fakat 
Magirus’lar da çok kötü çıktı. İkinci eli 
kötü çıktı, arıza yaptı, şirket olarak çok 
büyük problem yaşadık Magirus’larla, 
sonra da zaten bitti.” 

Kamil Koç otobüsleri doğrudan kendisi 
temin ediyordu yurt dışından. Sirkeci 
pazarı ise 1973’te Mercedes otobüs 
fabrikası kurulunca girebildi otobüs 
işine: “Ondan önce hep ithaldi, yerli 
otobüs yoktu. Mengerler Mercedes’in 
Türkiye distribütörüydü, Mengerler 
vasıtası ile otobüs geliyordu” diyor 
Osman Bey. 

İkinci el otobüsler ise ağırlıklı olarak 
Anadolu’daki küçük firmalara 
satılıyormuş: 

 “Mesela biz İstanbul-Ankara çalışıyoruz, 
onlar Kayseri-Niğde çalışıyorlar, bir 
step geriden geliyorlar. Daha da eskisi 
servisler çıkmaya başladı, fabrika 
servisi oldu. Turizme çalışırdı bazı 
otobüsler. Turizm işi de yaptık biz 
ama normal otobüslerimizle yaptık. 
Gündüz mesela adam sefere gidiyordu, 
gece turları vardı İstanbul’da. Verirdik 
otobüsleri, orada çalışırdı. Biz de iyi 
para kazanırdık. Ama daha sonra firma 

büyüyünce otobüsler devamlı hareket 
halinde, yollarda... Bir otobüs 250 bin 
kilometre yapıyordu yılda, büyük bir sayı 
bu.”

Sayı demişken… O yıllardaki satış 
rakamlarını soruyoruz Osman Bey’e:

“Çok araç satılmıyordu o yıllarda. Ayda 10 
adet satsak yılda 100, 120, 200 taneydi. Biz 
burada bayilik sistemine geçtikten sonra 
iki bayi iken 350-400 tane aracı bir ayda 
satıyorduk. Mesela yılbaşına doğru, aralık 
ayında 350 tane araba sattık. Bu tabii 
çok büyük bir derinlik getirdi otomotive. 
Türkiye’nin de zenginleşmesi ve finans 
problemini hallolması bankaların devreye 
girmesi… Yani bir bayi olarak ne kadar 
paranız olacak da 350 tane aracın 200 
tanesine vade yapacaksınız, yapamazsınız. 
Bunu yaparsanız bu defa ocak ayında 
araba satamazsınız. Finansman imkanları 
arttı. Vade farkı düştü, faizler düştü, 
insanlar araba sahibi olmak istiyor, 
araba almak ev almaktan daha kolay. 
Eskiden hep ticari satılıyordu, otomobil 
satılmıyordu. Ticari olduğundan, adam 
iş olarak kabul ettiği için, aracı alırsa evi 
de alabiliyordu. İki sene araba ödüyordu, 
ondan sonra evi ödüyordu. Otobüsçüler 
bir otobüsü ödüyorlardı, ikinciye üçüncüye 
giriyorlardı, umumiyetle kardeşler 
çalışıyordu. Çünkü böyle bir imkân var, 
çünkü işyeri oluyor. Şimdi ise bir kârlılığı 
kalmadı ticari araçların.”

Hususi otomobilde ise belirli bir 
müşteri kitlesiyle sınırlı olduğunu 
söylüyor pazarın: “O zaman doktorların, 
avukatların özel arabası oluyordu. Onlar 
alabiliyordu. Şimdi belli bir birikimi olan, 
çalışan karı-koca rahatça alabiliyor.”

Babamın ehliyeti de yoktu arabası da!

Biraz da ailenin özel otomobillerine 
ve otomobille olan ilişkilerine girmek 
istiyoruz ama o dönem için gerçekten 
şaşırtıcı bir şey öğreniyoruz aileye 
ilişkin: Otomotiv işiyle uğraşsa da 
babasının ehliyeti yokmuş! Dahası, 
Osman Bey’in annesi Bursa’nın ilk kadın 
şoförlerindenmiş, ehliyeti de varmış. 
“Annem 1952 yılında ehliyet almış. 
Annem babamı gezdirirdi. Bunların bir 
arabaları vardı, binerler, Türkiye’nin her 
yerini gezerlerdi. Daha sonra da ben 
1971 yılında ehliyet aldım, ondan sonra 
da ben babamla gider gelirdim. Babamın 
ne arabası oldu ne de ehliyeti. O zaman 
Volkswagen’leri vardı. Daha sonra Dodge 
Dart diye bir araba vardı Amerikan, bir 
ara Ford Taunus vardı, iki üç senede bir 
değişirdi.”

“Benim ilk arabam TOFAŞ’tı. Yeni bir 
seri yapmıştı 1977 yılında. İlk arabamı 
1977 yılında almıştım. Hatta fabrikadan 
çıkan 23’üncü arabaydı. Şasesi 23… Ben 
onu dört yıl kullandım, sonra 1981’de 
evlendim. O ara Doğan çıkmıştı, bir tane 
Doğan aldım. Sonra Ford Taunus aldım.”

Otomobile meraklı gençler genellikle 
babalarının otomobilini kaçırarak 
öğrenir ya şoförlüğü… Osman Bey 
de dedesinin otobüslerini kaçırarak 
öğrenmiş! “Biz araba kullanmayı 
15 yaşında dedemiz Kamil Koç’un 
otobüsünü kaçırarak öğrendik. Gece 
koyardı anahtarı bir yere. İn cin top 
oynuyor… Mudanya’ya birkaç kilometre 
uzakta oturuyoruz. Otobüsü garajdan 
ite ite çıkarırdık. Çalıştırınca sesini 
duymasın diye biraz uzaklaştırırdık.  
Arabayı kaçırarak, oraya buraya vura 
vura bir şekilde öğrendik. Mudanya’ya 
gidip fırından ekmek alır, bir şeyler  yiyip 
eve dönerdik. Araba kullanırken çok 
büyük sanırdık kendimizi. Bu bizim için 
büyük maceraydı. Hiç yakalanmadık. 
Ama arabayı vurduğumuzda anlaşılırdı. 
Ceza verirlerdi. Dayak da yedik. Ama 
yolumuzdan dönmedik! Ehliyet yaşımız 
geldiğinde hemen aldık ehliyeti.”
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O dönemde otobüse ve otomobile dair çok 
şey öğrense de, uzun yıllar boyu Türkiye’de 
satış esnasında otomobillere ilişkin bilginin 
pek de gerekli olmadığını söylüyor Osman 
Bey. Hatta özellikle kamyon, kamyonet 
gibi ticari araç müşterileri satıcıdan iyi 
biliyormuş araçları. Birçok kusuru da 
onların geri bildirimleriyle fabrikaya 
iletmişler. Bu bilgiler de katkı sağlamış 
gelişime. Mesela Ford kamyonetler bile 
kullanıcıların üretimiymiş:

“Taunus otomobillerden kamyonet 
yapıyorlardı. Ford gördü, baktı çok tutuyor, 

Ford da kamyonet yapmaya başladı. 
Fabrikasında kendi yapmaya başladı. 
Çünkü otomobil olarak fazla satamıyordu 
ama kamyonet olarak bayağı değerli 
gidiyordu.”

Hatırladığımız kadarıyla Anadol 
kamyonetler de vardı… “Anadol çok sattık” 
diyor Osman Bey;  “normal şartlarda 
Anadol bir otomobil falan değildi bana 
göre. Ama o günün şartlarında bir geçişti, 
motoru güzeldi, çok dayanıklı bir arabaydı. 
Çok basitti. Dayanıklıydı. Anadol, yokluktan 
satılıyordu.”
Anadol’un “yokluktan” satıldığı dönemde 

Amerikan otomobilleri de vardı, diye 
hatırlatıyoruz: “Amerikan arabaları 
var, Alman arabaları çok kuvvetli, daha 
çok Fransız arabası var. İşte Anadol, 
ondan sonra Renault çıktı ve çok tuttu. 
Sonra TOFAŞ çıktı, Murat 124’ler vardı, 
küçük konserve kutusu gibi, onlar yıkıp 
geçiyordu. TOFAŞ bayiliği, Renault 
bayiliği muazzamdı. Otomobil de o iki 
firmayla başladı. Ford’un otomobili çok 
kuvvetli değildi, ticari aracı kuvvetliydi. 
Anadol, Renault ve Tofaş’la çok rekabet 
edemiyordu ama Anadol kamyonet 
yaptı mesela yıktı geçti. Renault ve 
Tofaş’ta kamyonet yoktu.”

Tüm bunlar bir yana, satmaktan en 
keyif aldığı otomobili soruyoruz Osman 
Bey’e: 

“14 kişilik minibüsü vardı Ford’un, onu 
satmayı çok severdim. Kamyondan 
ziyade onu satmak hoşuma giderdi. 
Sattığım minibüsleri dışarıda görmek 
hoşuma giderdi. Dolmuşçuluk, 
servisçilik yaparlardı, hoşuma giderdi. 
Kamyonu satınca bir daha göremezsiniz, 
görseniz de tanıyamazsınız kasayı… Biri 
Aydın’da yaptırır biri Bursa İnegöl’de 
yaptırır falan ama minibüsler hoşuma 
giderdi. Araç olarak da hoşuma giderdi. 
Ford minibüs olarak uzun yıllar devam 
etti. Uzun yıllar aynı kasa ile gitti ve hep 
ekmek yedirdi.”

Bayiler parayı koyacak yer 
bulamıyordu!

Osman Bey’in tabiriyle bazı modeller 
piyasayı gerçekten yıkıp geçiyordu… 
Talep bitmek bilmiyordu. Bu da satış 
demekti. Bayilerin kazancı da buna 
paralel olsa gerek… “O zaman bayiler 
çok para kazanıyordu, parayı koyacak 
yer bulamıyorlardı” diye doğruluyor 
ve kendinden örnek veriyor: “Bursa’da 
tek bayi vardı. Biz tek bayiydik koskoca 
Bursa’da! Tek bayi olmak ne demek? 
Gerçekten kâr marjları da iyiydi. İyi 
para kazanıyorduk, iyi satış yapıyorduk, 
servislerimiz de iyi çalışıyordu. Rekabet 
arttıkça, bayi sayısı çoğaldıkça değişti. 
Tabii ki rekabetin artması ve bayilerin 
çoğalması iyi; ama bunun da dengede 
olması lazım ki yaşayan bayiler de 
ayakta dursun. Yoksa bütün her yer bayi 
olursa AVM problemleriyle aynı olur. 
AVM’lerde bir sürü dükkan kapanıyor, 
kiracılar çıkıyor, AVM boşalıyor. Yok 
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efendim hastane mi yapalım, okul mu 
yapalım, yurt mu yapalım… Bayi sayısı 
da artarsa o da aynı kaderi yaşayacak.”

Şimdilerde işler “performans” denen 
sihirli kelimeyle yürüyor ya, bunu 
da eskiyle bir kıyaslayalım dedik. 
Neydi bayiden istenen? “Esasında 
hiçbir şeye bakmıyorlardı ama her 
sene mukavele yeniliyor, her sene 
bazı şartlar koyuyorlardı.  3S (plaza) 
olmadan da kimseye bayilik vermemeye 
başladılar. Sonra dediler ki 3S’in içinde 
televizyon olacak, iPad olacak, gün 
geçtikçe müşteriyi mutlu edecek şeyler 
istemeye başladılar. Bunların hepsi 
doğru. Avrupa’ya gittiğimiz zaman biz 
görüyorduk, hoşumuza gidiyordu. Ama 
Türkiye’ye gelince bunları yapmıyorduk. 
Şimdi Ford bize bunları yaptırdı.” 

Bugün, bir otomobil bayisi denince 
her birimizin aklına büyük mağazalar, 
plazalar ve Osman Bey’in söz ettiği 
ortam geliyor. Otomobil bayilerinin 
eski hali bugünkünden hayli uzaktı. 
Kendi deyimiyle “bir kasa bir masa”ydı… 
Çoğunda şirketin adı bile yazmazdı. 

“Sirkeci’de Nöbethane Caddesi’nde 
Serdal Sokak vardı. O sokağın içinde 
aşağı yukarı 100 metrekare dükkândı 
bizimki. Raflarda yedek parça vardı. 
Yedek parça işi de yapıyorduk, araba da 
satıyorduk. Babamın vefatından sonra, 
1982’de ben yedek parçayı tümüyle 
kaldırdım, sırf araba satışına döndük. 
1985’te de hem Bursa hem orası, ben 
iki gün Bursa’ya geliyordum, gerisi 
İstanbul’daydım. Gayet güzel gidiyorduk, 
güzel de para kazanıyorduk.”

Ürün az olunca bir rekabetten de söz 
etmek kolay olmuyor. Dükkânların 
tabelasızlığı bile aslında bu rekabetsiz 
piyasanın bir göstergesi. Müşteri, alacağı 
yeri biliyor, gelip alıyor. Osman Bey de, 
“Mal olmadığı için rekabet yoktu” diyor: 
Öyle insanlar vardı ki, elinde araba var 
satmaz, yok der, bekler iki-üç gün… Millet 
mal satsın ben üstüne biraz daha kar 
koyayım diye… Şimdi öyle mi? Müşteri 
bulduğunuz anda malı satmanız lazım. 
Müşteriyi dükkandan çıkarmamanız lazım.”

Dönemi yaşamış önemli bir ismi 
bulmuşken, o dönemin Sirkeci’sindeki 
esnaflık ve ticaret kültürüne de girelim 
biraz diyoruz: 

“Sirkeci’de bu işi yapan insanların 
büyük bölümü Nevşehirliydi.  Onlar 
birbirlerini çok iyi tanırlardı, oradan 
gelen bir akrabalıkları ve arkadaşlıkları 
vardı. Bayiler arasında ilişkiler iyiydi, 
herkes gelir oturur çay kahve içer… 
Bugün biz daha kopuğuz bayiler olarak. 
Mesela ben Bursa’da senede iki-üç defa 
bayilerle bir araya gelip görüşüyorum. 
Ramiz (Genel Müdür) ayda bir defa 
görüşüyor. Orada her gün insanların 
bir araya gelip konuşma imkânı vardı, 
bir samimiyet vardı, şimdi yok… Diğer 
bayilerle çok ender görüşüyoruz.”

Sirkeci’de bu mesleği yürütüp de Banker 
Servet’le anısı olmayan neredeyse yok 
gibi. Bir anı da Osman Bey’den: 

 “Tahminen 1982 yılıydı. O zaman 
kamyon satılmıyor. Diyelim ki kamyon 
o zamanın parasıyla 2 milyon lira… 1,5 
milyona satılıyor, 500 bin zarar var. 
Hepimizin elinde kamyonlar var. Paket 
satışı diye bir şey çıktı. Beş kamyon, 
üç minibüs, iki otobüs, 300 milyon 
çekler veriliyor bir aylık… O çekler öbür 
tarafa veriliyor, 350 milyon oluyor vade 
biraz artıyor falan… Bu arada biz de 
araba satamıyoruz. Sabah dükkânda 
oturuyoruz. Banker Servet geldi… 
Babama, kaç tane kamyonun varsa ben 
hepsini almak istiyorum, sana araba 
başına 500 bin kâr veriyorum, dedi. 
Şimdi 500 bin lira zarar eden kamyona 
Servet bir ay vadede 500 bin lira kâr 
veriyor. Ben çok heyecanlandım, çok 
hoşuma gitti. Babam aldı çek koçanını 
adamın suratına vurdu. Ben böyle 
ticaret yapmam, seninle de çalışmam, 
dedi, kovdu. Ben şoke oldum. Babam 
da şeker hastasıydı. Baba, dedim, sen 
ne yaptın, iyice agresifleştin. Böyle 
ticaret mi olur, sen de adam değilsin, 
dedi beni de kovdu! Aradan bir ay 
geçti. Banker Servet kendini köprüden 
attı, diye bir laf çıktı. Ne ceset bulundu 
ne bir şey; ama Sirkeci piyasasını 
adam allak bullak etti. Herkes 
kapkara düşünüyor ne yapacağız 
diye…  Babam bana, otur şuraya dedi. 
Seni dinleseydim biz de bunlar gibi 
olacaktık! Ticaretin normal bir kanunu 
var, dedi. Çok fazla kâr doğru bir şey 
değildir, inanma böyle şeylere, bu sana 
ders olsun, dedi. Hiç unutmadığım 
bir olaydı. Vadelide böyle şeyler çok 
olurdu. Babam orada bana büyük bir 
ders verdi. Biz hep temkinli gideriz.”

Zaten dededen gelen nasihat de böyle:

 “Onlar hep zor para kazanmışlar, 
tutucu olmuşlar… İçkiden, kumardan, 
kadından uzak dur derlerdi. Sabah 
erken işe git işine sahip çık derlerdi. 
Benim babam 06:30’da işe giderdi. 
Ben o zaman gencim, geziyorum… 
02:00’de yatarım beni 05:30’da kaldırır, 
sabah biz Sirkeci’ye gideriz. 06:30-
07:00 dükkan açılır. Adam haklı… Bütün 
Anadolu müşterisi otobüse biner gelirdi 
ve sabah Sirkeci’de dükkanı ilk açan 
malı satardı. Şimdi biz burada 09:00’da 
dükkan açıyoruz. Öyle gelen bir müşteri 
yok… Zaten müşteri gelse 24 saat açık 
tutarız dükkanı… O zaman Sirkeci 
piyasası erkenden dükkanı açardı.”

Son olarak bir anıyla bağlamak 
istiyoruz. Osman Bey’in yarım asırlık 
meslek geçmişinde sayısız anekdot 
var elbette. Ama öyle bir anı olsun ki 
bu, bu topraklara özgü bir farkı ortaya 
koysun… Öyle ya, alışımız da farklıdır, 
satışımız da bizim! İşte o anı: 

“1992 senesinde çift katlı otobüsleri 
almaya Hollanda’ya gidiyoruz. Biz 
o zaman Kamil Koç olarak beş tane 
alıyoruz ama 30 tane sipariş vermişiz. 
25 tane de bizim firmada adımıza 
çalışan otobüsçüler var. 15 kişi falan 
gittik. Benim kuzenim de var. Adamlarla 
pazarlık ettik. O zaman tabii Euro yok, 
670 bin Hollanda Guldeni. Bizi geniş bir 
odaya aldılar. Berkhof’un (VDL Berkhof, 
otobüs üreticisi) CEO’su ve sahibi geldi, 
DAF’ın CEO’su geldi… Onlar için Türkiye 
pazarında ciddi bir satış. Onlar beş kişi 
biz 15 kişiyiz ve aramızda bir tek ben 
lisan biliyorum, tercüme ediyorum. 
Kuzenim dedi ki, 600 bin Gulden olmaz 
mı? Adamlara söyledim. Olmaz, dediler. 
Kuzenim, ama para peşin, dedi. O 
zaman da peşin para problem. Öyle 
deyince adamlar şaşırdı, peki, dediler. 
Kuzenim döndü şoförlere, çıkarın 
paraları, dedi. Bizim bunlar sarmışlar 
paraları bellerine, kuşaklarına… 
Soyundular, dökündüler, çıkardılar 
3 milyon Mark’ı masaya koydular. 
Hollandalılar şaşırdı… Ben de şaşırıp 
kalmıştım. Ellerini süremediler adamlar 
paraya, bankayı aradılar. Bankadan 
zırhlı araçla geldiler, parayı aldılar. 
Yıl 1992… Bu olay çok konuşulmuş o 
firmalarda. Sonradan söylediler.”
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KERTERİZKERTERİZ

Büyük bir şirketin üst düzey 
yöneticilerinden biri bir gün balonla 
gezmeye çıkmış.  Aksilik bu ya, pusulası 
aşağıya düşmüş ve kaybolmuş. İnmek 
için uygun bir yer ararken bir gökdelenin 
tepesinde sigara içen bir adam görüp, 
alçalmış.

“Pardon, ben neredeyim acaba?” diye
sormuş.

“Yerden 250 metre yükseklikte bir balonun 
içindesin” demiş adam.

Yönetici sinirlenmiş.

“Sen mühendissin değil mi?” diye sormuş.

“Evet” demiş adam. “Nereden bildin?”

“Çünkü başım belada ve sana bir soru 
soruyorum. Verdiğin cevap yüzde yüz 
doğru fakat hiçbir işime yaramıyor.” 

“Sen de yöneticisin değil mi?” demiş adam.

“Evet ama nereden bildin?”

“Çünkü yerden 250 metre yükseklikte bir 

Köşe Yazısı

• İç denetim sadece uluslararası
şirketlerde mi olmalı, şirketinizi düzenli
denetliyor musunuz ?
• Sürekli yatırım sizin için ne ifade
ediyor?
• Marka ile ilişkilerinizin daha kaliteli
olması için ne yapmak gerekli ?
• Sadece araba mı satmalı, hizmet
satmaya ya da hizmetlerinizi kiralamaya
hazır mısınız ?
• Müşteriler kişisel dokunuşlar
beklerken, hala araç giriş adedine ve kredi
faizlerine mi bakıyorsunuz ?
• Marka ve müşteriniz ile 7/24
iletişime hazır mısınız ?
• E- 5’in kenarında mı, müşterinizin
gönlünde mi olmalısınız ?
• Geleceğinizin insan kaynaklarını
yönetiyor musunuz?
• İşe alım ve kariyer sürecinde
çalışanlarınızı, hayallerinize ortak edebiliyor
musunuz?
• Google’ı sadece arama yapmak,
Vsco’yu fotoğraf incelemek, TikTok’u video
seyretmek, Snapchat’i anlık mesajlaşmak
için mi kullanıyorsunuz ? Ya da Facebook,
Instagram ve Whatsapp tarafından mı
kullanılıyorsunuz ?

Bu soruları düşünmeye başladıysanız, 
varmak istediğiniz limanı belirlemeyi de 
unutmayın lütfen. Limanınıza doğru rota 
çizmeden önce, gemicilerin dediği gibi ne 
kadar çok kerteriz alınacak referans noktası 
bulursanız harita üzerindeki yerinizi o kadar 
kesin tespit edersiniz.

Tüm seyirlerinizde pruvanız neta, rüzgarınız 
kolayına olsun. 

Fikir ve görüşlerinizi apektekin@nazer.
com.tr eposta adresi üzerinden bana 
yazabilirsiniz.

balonun içinde kaybolmuşsun. Pusulan 
yok ve berbat durumdasın, fakat bu 
şimdi benim suçum oldu.”

Tam da sektörümüzün hali aklıma geldi 
bu hikayeyi okuduğumda. 
-Pandeminin belirsizliğinin
sıradanlaştığı,
-Kurların artan etkisinin planlamayı 
imkansız kıldığı,
-Chip denen ufacık elektronik devreleri 
otomotiv üreticileri bulamadığı için 
insanların araçsız kaldığı,
-Sektör mevzuatlarının günümüzün 
ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı 
bir dönemde işlerimizi yürütüyoruz.

Bir balonda rüzgarın götürdüğü
yöne gidiyor, içinde bulunduğumuz
durumdan dış etkenleri mesul tutuyor,
dışarıdan yön vermeye çalışanlarınsa
kendilerine odaklanması nedeniyle
rotamızı belirleyemiyoruz.

Abarttım mı biraz, ne dersiniz ! 

Sanmam; balondaki yönetici gibi 
sıkıntılı durumda olanlarımızın, 
kendini sorgulama zamanının geldiğini 
düşünüyorum. 

Eğer fırtınalı ticari yaşamınızın on yıl
sonra son bulabileceğini bilseydiniz,
nasıl adımlar atardınız ?

Gün; sorgulama ve değişime hazırlık 
günü. 

-Sermayeniz yaptığınız işe
yetiyor mu ? Banka kredilerden kafanızı
kaldıramıyor musunuz ?
-İşlerinizi ölçümlemek için nasıl
bir metodolojiniz var ?

Nazer Otomotiv  Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN
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Güvenle tıkla, al-sat hızla.

Kolay satın alma süreciyle ihale ve noter süreçlerini takip edebilir,
tam bağımsız ekspertiz ve güvenilir otomobil fiyatlama sistemi Carwizz ile

otomobilinizin gerçek değerini öğrenebilirsiniz.

Araç alıp satarken
güvenli adres:
ikinciyeni.com
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M
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CY
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K
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Oyder Bölge Diyalog Ziyaretleri 
Devam Ediyor
2020 yılı Mart ayından beri devam eden Covid-19 salgını nedeniyle sizlerle olan iletişimimizi 
Webinar ve Online toplantılar ile sürdürmeye gayret gösterdik. Vakaların azalmasının ardından bu 
ay itibarıyla bölge bölge dolaşıp Otomotiv Yetkili Satıcılarımızı ziyaret ederek iletişimimizi tekrar 
güçlendirmek adına çalışmalara başladık. "Bölge Diyalog Ziyaretleri" adını verdiğimiz
görüşmelerde ziyaretlerimizi Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Oyder Yönetim 
Kurulu Üyesi Baki Kış, Oyder Genel Sekreteri Çınar Noyan, Oyder Mali ve İdari İşler Sorumlusu 
Yağmur Hilaloğlu ve Oyder Üye İlişkileri Sorumlusu Büşra Şimşek sağlarken; Kocaeli, İstanbul, 
İzmir ve Adana'daki yetkili satıcılarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Yapılan görüşmelerde 
yetkili satıcılarımızın karşılaştığı sektörel sıkıntıları çalışmalarımız için not alırken, dernek projeleri 
ve gelecek toplantılarımız ile ilgili bilgilendirmede bulunduk.

Ziyaret ettiğimiz;

• Toyota Kayalar Otomotiv’den Atalay Kaya ve Mehmet Kaya’ya,
• Volkswagen Ark Otomotiv’den Burak Kasım’a,
• Kia Kayalar Otomotiv’den Bülent Kaya ve Erman Kaya’ya,
• Renault/Dacia Kıyı Otomotiv’den Ayşegül Süter, Ayşegül Süter ve Ulvi Çalık’a,
• Opel/Citroen Değer Otomotiv’den Muammer Değer’e,
• Kia/Suzuki Özdemirler Otomotiv’den Sevgi Demir ve Ahmet Demir’e,
• Renault/Dacia Gönülşen Otomotiv’den Ali Haki Gönülşen’e,
• Honda Terakki Otomotiv’den Roberto Makripodari’ye,
• Suzuki/Toyota Mıçı Otomotiv'den Bülent Mıçı'ya,
• Hyundai Noyaner Otomotiv'den Sefa Noyaner'e,
• Renault Yusuf Baysal Otomotiv'den Ahmet Baysal ve Turan Gökmen'e,
• Volkswagen/Audi/Seat/Skoda/Renault/Dacia Aykan Otomotiv'den Hakan İsot'a

nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ederiz. Yetkili satıcılarımız ile birlikte çok daha güçlüyüz!

OYDER
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Ortam Belirsiz Ortam Belirsiz 
Olduğunda Bayi Olduğunda Bayi 
Hizmetlerinizi Nasıl Hizmetlerinizi Nasıl 
Pazarlarsınız?Pazarlarsınız?

Görüş

dealerdoping - Kurucu Genel Müdür 
KURTHAN TARAKÇIOĞLU

Farkında mısınız, otomotiv sektörü 
bir türbülansa girdi. Daha doğrusu, 
çok bilinmiyenli denklem karşısında 
belirsizlikler arttı ve tahminler buğulandı. 
Netlik yok.

Tasarım: yeni model tasarımları artık 
her model için sanki aynı kalıptan çıkma. 
Sadece küçük detaylar modelleri farklı 
kılıyor.

Üretim: Pandemi koşulları tedarik zincirini 
kırdığı için üretimde büyük sıkıntılar ve 
buna bağlı üretim, üretimi takiben satış 
kayıpları yaşanıyor.

Satış: Danışmanların telefon yetkinlikleri 
adım adım yüzyüze satış yetkinliklerinin 
önüne geçmeye başladı. Lead çağına 
inanan yeni nesil satış danışmanları öne 
çıkıyor.

SSH. : Mevcut durumu şimdilik 
koruyorlar. Fakat yeni teknolojiler için 
hem işgücü hemde ekipman ihtiyaçları 
var. Artık daha donanımlı personele 
ihtiyaç var. Aksi takdirde bir tıkla gelen 
müşteri bir tıkla başka yere gidiyor.

Müşteri: Aklı karışık ve ne bir markaya, 
ne bir modele ve ne de bir bayiye 
artık sadık değil. Zamanını bulutta 
geçiriyor, modelleri ve imkanları satış 
danışmanlarından daha iyi biliyorlar.

Pazarlama: Bütçenin geri dönüşünü 
sağlayacak yolun hangisi olduğu net 
değil. Varsayımlarla pazarlama planı 
hazırlanıyor ve bu da verimsizliğe 
yol açıyor. Patronların çoğu henüz 
dijital pazarlamayı içselleştiremedi. Ya 
evrilecekler, ya da devrilecekler!

Bu durumda yetkili satıcılar ne yapmalı, 
nasıl yapmalı? 

Pazarlama Stratejiniz Evrim Geçirmeli

Tüketiciler, bir araç satın alırken 
internetten showrrom’a ya da özellikle 
ikinci elde tamamen internetten olmak 
üzere her geçen gün daha fazla kendi 
yollarını seçiyor. Müşterilerin bu konuda 
sürücü koltuğunda olmasının birkaç 
nedeni vardır.

Bir aracı araştırmak için ihtiyaç 
duydukları tüm bilgileri ve bayiliğinizin 
online olduğunu biliyorlar ve sosyal 
medya platformları dahil tüm kanalları 
kullanıyorlar. Piyasaya her zamankinden 
daha eğitimli giriyorlar.

Online alışverişin akıcı, hızlı ve kolay 
olması gerektiğini Hepsiburada, 
Sahibinden, N11, Getir gibi şirketlerden 
yaptıkları satın almalar yoluyla öğrendiler.

Araç teslimi ve Servis departmanının 
teslim alma ve bırakma gibi temassız 
etkileşimleri, satınalımdan sonra 
yaşanacak sorunsuz seçenekler olarak 
görüyorlar.
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dealerdoping - Kurucu Genel Müdür 
KURTHAN TARAKÇIOĞLU

Müşterilerinizin herhangi bir yardım için 
satış ekibinize bel bağlamaktan, kendi 
kendine öğrenmeye geçişi, pazarlama 
bölümünüzün bu insanları sizden satın 
almaya ikna etmek için bundan böyle 
daha fazla çalışması gerektiği anlamına 
geliyor.

Hedef kitlenize söyleyecekleriniz 
Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube 
dahil olmak üzere birçok mecranızda 
görünür olmalıdır. Gazete ve TV 
reklamları çok önemlidir, ancak artık tek 
başına bunlara güvenemezsiniz.

Otomobil satın alma davranışları evriliyor. 
Pazarlama iletişiminiz de buna paralel 
evrim geçirmelidir.

Pazarlama Öncesi Temel Konular

Etkili pazarlama kendi kendine 
gerçekleşmez. Dört temel faktörün 
birleşimidir:

1)Doğru ve temiz müşteri verileri: 

Çalışanların yüzde 30'unun her yıl 
kariyerlerini veya işlerini değiştireceği 
tahmin edilmektedir!

Bu, pazarlama bütçenizi ve zamanınızı 
sürekli boşa harcayan güncel olmayan 
e-posta adresleri ve telefon numaraları 
anlamına gelir. Tüm aktif müşteri 
adaylarını (Lead), mevcut ve önceki 
müşterileri ve bölgenizdeki potansiyel 
müşteri bilgilerini koruyun. Çifte 
kayıtları, yıllardır aktif olmayan kişileri ve 
kayıtlarınızdan çıkmış kişileri temizleyin.

2) Güçlü pazarlama stratejisi: 

Pazarlama, kapsamlı bir strateji olmadan 
zaman ve para kaybıdır. Güçlü bir 
strateji, satış hunisinin her safhasında 
daha fazla fırsat yakalamanıza ve daha 
fazla müşteriyi elde tutmanıza yardımcı 
olacaktır.

3) Ana Performans Göstergeleri (KPI): 

Ölçmediyseniz, bir kampanyanın işe 
yarayıp yaramadığını nasıl anlarsınız? 
Erişim, etkileşim ve dönüşüm oranlarını 
izlemelisiniz. Sonuçları ölçmeden bilinçli 
kararlar veremez, etkisiz kampanyalarla 
zaman ve kaynak israf eder ve size 
para kazandıran etkili kampanyaları 
belirleyemez, artıramaz veya 
genişletemezsiniz.

4) CRM ve Lead Yönetim Sistemi‘iniz:

Müşteri İlişkileri Yönetiminiz, hedefe 
yönelik,kişisel ve etkili pazarlamayı 
mümkün kılan merkezdir. Doğru mesajı 
doğru kanaldan doğru müşteriye doğru 
zamanda göndermenize yardımcı 
olabilecek bir etkileşim sistemidir. 

Bundan böyle crm ile entegre olmanız 
gereken diğer bir sistem ise “Lead 
Yönetim Sistemi”dir, zira bilinen pek 
çok CRM markası bu kabiliyetlere 
sahip değildir. Bu yüzden, size en etkili 
lead yönetimi imkanını sağlayacak bir 
sistem ile   (size tavsiyemiz, benzersiz 
özelliklere sahip https://dealerdoping.
com/urunlerimiz/dealercom/ olacaktır) 
CRM’inizi entegre ederek birlikte 
çalıştırmaktan tereddüt etmeyin. 
Müşterilerle müşteri adaylarının, entegre 
bir yapıda birlikte işleniyor olması size 
sadece mevcut müşterilerinizle değil, 
potansiyel müşterilerinizle de hızlı, 
etkili ve sonuç alıcı bir iletişim imkanı 
verecektir. 

Unutmayın: CRM‘iniz arkasında sağlam 
süreçler ve Lead Yönetim Sisteminiz de 
gerçek veriler olmadan çalışmayacaktır. 
Uygun ve tutarlı sistem kullanımının 
işinizin pazarlık konusu olmayan bir 
parçası olduğunu unutmayın.

Hedef Potansiyel Listeler ve 
Kampanyalar Oluşturma

Öncelikle potansiyel alıcılar üç kategoriye 
ayrılmalıdır: huninin üstü, huninin ortası 

ve huninin altı. Potansiyel müşteriler, 
satın alma döngüsünün neresinde 
olduklarına bağlı olarak bayinizden farklı 
pazarlama mesajları ve etkileşimler 
bekler. Bir müşterinin gelişimiyle uyumlu 
olmayan bir mesaj, o alıcıyı hayal 
kırıklığına uğratabilir ve hatta onları 
bayinizden uzaklaştırabilir.

Huninin altı

Bu müşteriler, araç markası ve modeli 
ile yeni veya ikinci el araç konusunda 
kararsızdır. Muhtemelen online araştırma 
yapıyorlar ve araç tanıtımı videoları 
gibi imkanlarla pazardaki alternatifleri 
izliyorlar, ancak mutlak bir satın alma 
takvimine sahip değiller. Bu potansiyel 
müşteri tipi için en iyi pazarlama 
kampanyaları şunları içerir:
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• Planlanmış check-in'ler (kontroller): 
CRM‘inizde ayda bir kez yinelenen check-
in (kontrol) e-postaları ayarlayın. Bundan 
daha fazlasını gönderirseniz, gelmek 
istemedikleri zorlayıcı bir gürültücü haline 
gelebilirsiniz.

• Reklamcılık: Sosyal medya 
platformlarında, web sitenizde ve 
bağımsız araştırma sitelerinde “neden 
satın almalısınız” mesajınızı koyun ve 
beş yıldızlı araç inceleme videolarını 
vurgulayın.

• Acele etmeden, sabırla öğretici olun.

Huninin ortası

Bu müşteriler satın almaya daha yakındır. 
Araç marka ve modeline, sahip olması 
gereken özelliklere ve finansman veya 
kiralamaya karar vermek üzeredirler. 
Muhtemelen web sitenizdeki veya 
bağımsız bir araştırma sitesindeki dijital 
perakendecilik araçlarıyla uğraşmışlardır. 
Bunlar için yapılacak en iyi pazarlama 
kampanyaları şunları içerir:

• Hedeflenen check-in'ler: CRM 
uyarılarını müşterinin tercih ettiği 
kanal aracılığıyla hedeflenen check-in 
(kontrol) mesajlarını göndermek için 
ayarlayın.

• Dijital perakende satış uyarıları: Bu 
alıcıları online’dan devam etmeye 
teşvik etmek için bir dijital perakende 
pazarlama kampanyası oluşturun. 
Deneyim boyunca onlara yol göstermek 
için nasıl yapılır kılavuzları veya kısa 
videolar oluşturmayı dikkate alın.

• Kişisel ilgi: Bir e-postayı veya metni, 
ilgilendikleri araçların kısa bir gezinti 
videosunun bağlantısıyla kişiselleştirin.

Huninin Üstü

Bu müşteri adayları satın almaya 
hazırdır. Bir test sürüşü planlamak veya 
ilgilendikleri aracı görmek için bir randevu 
ayarlamak istiyorlar. Satın alma işlemini 
tamamlamalarını sağlayacak en iyi 
pazarlama kampanyaları şunları içerir:

• Önemli detayları anlatın: Markanızın 
verdiği teşvikleri ve özel kampanyaların 
ayrıntılarını içeren kişisel bir mesaj 
gönderin.

• Kişisel dokunuşlar: İşte veya evde test 
sürüşü yaptırmayı teklif edin

• Araç mevcudiyeti: Aracı ve bayinizin 
“neden satın almalıyım” mesajını gösteren 
kısa bir videonun bağlantısını içeren bir 
metin veya e-posta gönderin.

•  Müşteri İlişkileri bölümü takibine 
geçiş. Cevap yok mu? Sürekli takip için 
müşteri adayını MİY'inize çevirin. Agresif 
bir iletişim ritmi uygulamayın - ayda bir 
veya iki kez yeterlidir. Ayrıca müşteri 
adaylarını sıkıcı e-postalar veya alakasız 
içeriklerle bombalamayın. Başlangıçta 
sizinle belirli bir araç hakkında iletişime 
geçtilerse, o araç için özel ürünler 
gönderin. Görüşmeler sırasında güncel 

süre boyunca müşteri adayı başına yedi 
arama ve beş e-postadır. Test edin ve 
sizin için işe yarayıp yaramadığını görün. 
Planda gereken ince ayarı bundan sonra 
yapınız.

• Her soruyu cevaplayın. Randevu 
almadan önce her soruyu cevaplayın. 
Fiyatı ve mevcut indirimleri veya özel 
ürünleri paylaşın. En başından itibaren 
şeffaf ve yardımsever olduğunuzda daha 
fazla satacaksınız.

• Soğuk müşteri adaylarını video 
ile  yumuşatın. Bunları uyguladınız, 
ama müşteri soğuyor. Video ile ısıtın. 
Müşterinin adını bir kağıda yazın, 
ardından tabelayı tutarken kendinizi filme 
alın ve kişisel bir şey söyleyin. İyimser 
olun ve her şeyden önce yardımcı olun.

Müşteri Adayı (Lead) Takibinde En İyi 
Uygulamalar

Müşteri adayı takibi için birkaç en iyi 
uygulama, ilişkileri beslemenize ve uzun 
süreli bağlantılar ve daha fazla kâr için 
güven oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

• 30 günlük bir takip planı uygulayın. 
Genel sektör uygulaması, 30 günlük bir 

Makale
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bir araçtan bahsettiklerinde servisinize 
özel hizmetlerinizi gönderin.

Müşteri Adaylarını Satışa Dönüştürmek

Pazarlama faaliyetlerinizle ve takip 
sürecinizle, showroomunuza bir müşteri 
çekmek için çok çalıştınız. Şimdi bu sıcak 
müşteri adayını bir satışa dönüştürmek 
için ne yapabilirsiniz?

Test sürüşüne hazırlanın. Müşteriye özel 
ve değerli olduğunu hissettirmelisiniz. 
Aracı kaldırıp tüm detayları kontrol edin, 
temiz olduğundan emin olun ve özel 
bir VIP alanına park edin. Kaliteli bir 
kalem alın, müşterinin adını bir kağıda 
yazın ve gösterge panosuna koyun. Artık 
onu gelecekteki otomobilleri olarak 
hissedebilirler.

Çenenizi Kapatın ve Sürün. Test 
sürüşünün ilk yarısında sohbet 
etmeye çalışmayın. Müşterinin her 
şeyi anlamasına, aracı hissetmesine ve 
eğlenmesine izin verin. Sürüşün ikinci 
yarısında bir konuşma başlatın. Arabayla 
ilgili neyi sevdiklerini, neyi sevmediklerini 
ve benzeri sorular sorun. Önce dinleyin. 
Sonra da bu aracın bu özel müşteri 
adayının ihtiyaçlarını nasıl karşılayıp 
karşılamadığı hakkında konuşun. Tek 
işinizin müşteri için en uygun aracı 
bulmak olduğu konusunda samimi olun 
ve güven ilişkisi kurun.

VIP teslimat alanına dönün. Müşteriye, 
arabaya bindiğiniz yerden ayrı bir VIP 
teslimat alanına park etmesini söyleyin. 
Bu, tanıtım sürecini bitirme zamanının 
geldiği mesajını verecektir. Aracın 
etrafında dolaşın, kaputu ve bagajı açın 
ve ek soruları yanıtlayın.

Yalnız zamanınızı en aza indirin. Bayinin 
içine girin ve müşteriyle outrun, ikramda 
bulunun. Müşteriyi yalnız bırakmayın. 
İşte o zaman heyecan sona erer veya 
arkadaşları ile bayinin kendini nasıl 
ağırdan satmaya hazırlandığı hakkında 
konuşmaya başlarlar. Yalnız kalma 
süresini en aza indirmek, satışlarınızı 
gerçekten artıracaktır.

Alıcıları Sürekli Müşterilere Çevirmek

Bir araç satışının nihai amacı, o müşteriyi 
bir hizmet müşterisine ve ardından tekrar 
alıcıya dönüştürmektir. 

Tüm araç servislerinin sadece üçte biri 
otomotiv bayilerinde yapılmaktadır. 
Bayiniz birkaç en iyi uygulamayla bu 
ortalamayı geçebilir: 

• İlk servis randevusunu araç 
teslimatında (CRM‘inizde) üç ay sonra 
ayarlayın ve onaylamak veya yeniden 
planlamak için bir hafta önceden 
müşterinizi arayın.
• Satış temsilcisinin ve Servis 
Danışmanının müşteriyi adıyla 
karşılamasını ve araçtan nasıl keyif 
aldıklarını sormasını standart bir süreç 
haline getirin.
• Onları kazanmak için ne kadar ileri 
gideceğinizi göstermek için temassız 
teslim alma ve teslimat sunun.

• Süreci mümkün olduğunca 
kolaylaştırmak için online zamanlama 
gibi teknolojileri ve hizmet 
güncellemeleri için kısa mesaj gönderme 
ve fatura ödeme gibi mobil seçenekleri 
kullanın.
• Bir sonraki servis randevusunu 
istemeyin. Şunu deneyin; “Ortalama 
kilometrenize dayanarak, [tarih girin] için 
bir sonraki randevunuzu bugün olduğu 
gibi ayarlayalım. İhtiyaç duymanız 
halinde bir ödünç aracı teyit etmek 
ve ayarlamak için bir hafta önceden 
arayacağız.”
• En yoğun zamanlarınızda aramaları 
yanıtlamak için bir kişi atayarak veya bir 
MİY kullanarak Servis telefonlarınızın 
karşılandığından emin olun. Bu şekilde 
her aramanın diğer ucunda canlı bir ses 
olmalıdır. 
• Müşteriler, aramaları yanıtlayan ve 
onları doğru şekilde yönlendiren Servis 
departmanlarını ödüllendirir.

VIP teslimat alanına dönün. Müşteriye, arabaya bindiğiniz yerden ayrı bir VIP teslimat alanına park etmesini söyleyin. 
Bu, tanıtım sürecini bitirme zamanının geldiği mesajını verecektir. Aracın etrafında dolaşın, kaputu ve bagajı açın ve ek 
soruları yanıtlayın. 

 

Yalnız zamanınızı en aza indirin. Bayinin içine girin ve müşteriyle outrun, ikramda bulunun. Müşteriyi yalnız 
bırakmayın. İşte o zaman heyecan sona erer veya arkadaşları ile bayinin kendini nasıl ağırdan satmaya hazırlandığı 
hakkında konuşmaya başlarlar. Yalnız kalma süresini en aza indirmek, satışlarınızı gerçekten artıracaktır. 

 

Alıcıları Sürekli Müşterilere Çevirmek 
Bir araç satışının nihai amacı, o müşteriyi bir hizmet müşterisine ve ardından tekrar alıcıya dönüştürmektir.  

Tüm araç servislerinin sadece üçte biri otomotiv bayilerinde yapılmaktadır. Bayiniz birkaç en iyi uygulamayla bu 
ortalamayı geçebilir:  
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 İlk servis randevusunu araç teslimatında (CRM‘inizde) üç ay sonra ayarlayın ve onaylamak veya yeniden 
planlamak için bir hafta önceden müşterinizi arayın. 

 Satış temsilcisinin ve Servis Danışmanının müşteriyi adıyla karşılamasını ve araçtan nasıl keyif aldıklarını 
sormasını standart bir süreç haline getirin. 

 Onları kazanmak için ne kadar ileri gideceğinizi göstermek için temassız teslim alma ve teslimat sunun. 
 Süreci mümkün olduğunca kolaylaştırmak için online zamanlama gibi teknolojileri ve hizmet güncellemeleri 

için kısa mesaj gönderme ve fatura ödeme gibi mobil seçenekleri kullanın. 
 Bir sonraki servis randevusunu istemeyin. Şunu deneyin; "Ortalama kilometrenize dayanarak, [tarih girin] için 

bir sonraki randevunuzu bugün olduğu gibi ayarlayalım. İhtiyaç duymanız halinde bir ödünç aracı teyit etmek 
ve ayarlamak için bir hafta önceden arayacağız.” 

 En yoğun zamanlarınızda aramaları yanıtlamak için bir kişi atayarak veya bir MİY kullanarak Servis 
telefonlarınızın karşılandığından emin olun. Bu şekilde her aramanın diğer ucunda canlı bir ses olmalıdır.  

 Müşteriler, aramaları yanıtlayan ve onları doğru şekilde yönlendiren Servis departmanlarını ödüllendirir. 

Kaç bayinin müşterilere 

servis randevularını 

hatırlatmayı unuttuğuna 

inanamazsınız. Bu 

hatırlatıcıyı CRM’inizde 

planlayın ve tamamlayın. 

Müşterileriniz meşgul 

hayatlar yaşıyor. 

İlk randevularını 

istiyorsanız, onu 

kazanmanız gerekir.
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Araç Sahiplerine Pazarlama

Hızlı bir şekilde dönebileceğinizi bildiğiniz 
takaslarla araç sahiplerini hedeflemek için 
bir pazarlama stratejiniz var mı?

Yeni bir müşteri edinmenin maliyeti 
yüksektir ve takasta araç satın almak 
pahalıdır. Müşteri verilerinizden 
yararlanmak, önceden sahip olunan 
envanteri edinmenin en uygun maliyetli 
yoludur.

Veri madenciliği, mevcut müşteri 
tabanınızı kullanarak hedef kitleler 
oluşturmanın harika bir yoludur. Her 
zaman olduğu gibi, bu kitlelere yönelik 
pazarlamanın etkinliği, CRM'nizdeki 
verilerin kalitesine ve doğru mesajın 
gönderilmesine bağlıdır.

Satış masasında eldeki kaynakların 
madenciliği:
• CRM'nize bağlı veri madenciliği yazılımı 
kullanın.
• Nadiren sattığınız bir araçla müşteri 
peşinde koşmayın. O aracı satarken bir 
zararla sonuçlanabilirsiniz.
• Hedef kitleler için net parametreler 
belirleyin. Son 12 ay içinde satın almış 
bir müşteriyi aramayın ve takasa teşvik 
etmeyin.
• En kârlı satış yapan modelleri belirleyin 
ve bu araçlara sahip olan müşterilerin 
listelerini oluşturun.
• Müşterileri kiralama süresi sonu, 
kiralama kilometresi ve daha düşük 
ödeme gibi veri noktalarını kullanarak 
segmentlere ayırın ve ardından her 
segment için özel mesajlar oluşturun.

• Servis ekibinizi, her randevuda 
müşterilerden iletişim bilgilerini ve 
kişisel bilgileri teyit etmelerini istemek 
için eğitin. Toplanan bilgiler, yeni bir 
araç düşünebilecek müşterileri ortaya 
çıkarabilir ve pazarlama çabalarınız 
üzerinde pozitif yönlü etkilere sahip 
olabilir.
• Servis müşterilerini bir servis imkanı 
mesajıyla hedeflemeseniz bile çeşitli satış 
pazarlama kampanyalarının dikkatini 
çekebileceğini unutmayın.
• Çoğu müşteri, alım satım yapmadan 
önce arkadaşları ve/veya ailesiyle 
görüşmek isteyecektir. MİY veya servis 
uzmanınızın her müşteriyi takip etmesini 
sağlamak için CRM’nizde hatırlatma 
uyarıları planlayın.

daha aktif oldukları görülen gençler için 
kullanılıyor. Z kuşağının bilgiye daha 
kolay erişmeleri, onları daha bilinçli 
hale getirmiş durumda. Z kuşağı kişilik 
özellikleri; bireysel, sorgulayıcı, internet 
üzerinden sosyalleşen, bilgiye çabuk 
ulaşması nedeniyle kolay sıkılgan, 
antiotoriter karakterlerle sahiptir.

Z kuşağına pazarlama

Bizim X kuşağı, kazançlı Y kuşağı ile satın 
alma gücünün zirvesinde. Her iki nesil 
için de pazarlama, akıllıca uzun vadeli 
bir oyundur. Bununla birlikte, başka 
bir büyük satın alma grubu, önceki 
kuşakların para kazanmasını zorlaştırıyor: 
Z Kuşağı.

Z Kuşağı, özellikle yetişmekte olan yeni 
nesil için kullanılan tanımlayıcı isimdir. 
Teknolojinin tam olarak hayatımıza 
yerleştiği yıllarda ergenlik dönemlerine 
giriş yapan Z Kuşağı, bazı kaynaklarda 
yer alan bilgilere göre zeki kuşak, 
Google kuşağı olarak da bilinmektedir. 
2000 yılından itibaren dünyaya gelmiş 
bireylerin oluşturduğu Z Kuşağı, Türkiye 
nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu 
oluşturuyor. Örneğin Z kuşağı olarak 
bilinen 7 milyon seçmenin 2023 yılındaki 
seçimlerde önemli rol oynayacağı 
tartışılıyor.

Z kuşağı genellikle mobil ve sosyal dünya 
ile ilintilenen ve sosyal mecralarda 

Hem Y hem de Z Kuşağı, özgün ve 
marka vaatlerini yerine getiren şirketleri 
ödüllendiriyor. Etkili pazarlama, 
bayiliğinizle her etkileşimde yansıtılması 
gereken marka vaadinizi desteklemelidir.

Otantik bir bayi markası oluşturmak 
için:

Farklılığınızı yaratan şeyi tanımlayın. 
Bayiliğiniz diğerlerinden daha iyi yapan 
nedir? Sizi neyin farklı kıldığını belirleyin 
ve ardından onu tanıtın. Sorunsuz 
bir deneyim vaat ediyor ve ardından 
müşterilerinizi sahanızda yürürken 
yorarsanız tutarlı olmazsınız.

Müşterilerinizi tanıyın. Müşterileriniz 
bir satış ve hizmet deneyiminde en çok 
neye değer veriyor? Anketler düzenleyin, 
özel gün toplantıları yapın, bilgi toplamak 
ve müşterilerinizi dinlemek için sosyal 
medyayı kullanın.

İletişim kurma şeklinizi değiştirin. Bayi 
pazarlamasının çoğu “ben” odaklıdır. 
Müşterilerinizin ne istediğine ve bayinizi 

Servise geldiğinde eldeki kaynakların 
madenciliği:

• Önümüzdeki günler için tüm servis 
randevularını gözden geçirmesi ve 
araçlarında değişim zamanı gelmiş 
olabilecekleri belirlemesi için bir servis 
uzmanı uzmanı görevlendirin.
• Her araç için yazılı bir takas teklifi 
oluşturun ve bunu servis sürüşünde 
müşteriye verin.

Makale
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ziyaret ettiklerinde nasıl hissedeceklerine 
odaklanan mesajlar oluşturmak için 
farklılaştırıcınızı ve müşterileriniz 
hakkında öğrendiklerinizi kullanın. Satışa 
odaklanmayın, müşteri duygularına 
odaklanın.

Tutarlı olun. Bayinizin hizmet vaadini her 
zaman yerine getirin. Bir kalite güvence 
süreci oluşturun ve süreçlerin tutarlı bir 
şekilde takip edilip edilmediğini izlemek 
için müşteri anketlerini ve gizli müşteriyi 
kullanın.

Bayinizi Z Kuşağına pazarlamak için:

Vakitlerini geçirdikleri pazar. Google 
tarafından yapılan bir ankete göre 
YouTube, eğlenmek veya neşelenmek 
için tercih ettikleri platform. Ama 
hepsi bu değil. %90’ı YouTube’un bir 
ürün veya hizmet hakkında daha bilgili 
olmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. 
Çok çeşitli tüketiciler için eğlenceli ve 
bilgilendirici videolar içeren bir YouTube 
kanalı oluşturun. Sürüş ipuçları veya 
şehrinizde nasıl ehliyet alınacağını 
sunan bir video, doğrudan Z Kuşağına 
hitap eder ve sizi güvenilir bir kaynak 
haline getirir. Videolar için fikirler 
sonsuzdur. Hayal gücünüzü kullanın ve 
sıkıcı olmayın!

Mega mobil olun. Akıllı telefonlarında 
karar vermeleri için ihtiyaç duydukları 
tüm bilgileri onlara vermiyorsanız, Z 
Kuşağı vapurunu kaçırırsınız. Dijital 
perakendeciliğin yanı sıra, bir mobil 
cihazdan videolara erişebilmeleri ve 
bayinizle hızlı bir şekilde etkileşime 
girebilmeleri gerekir. Tam olarak 
mobil uyumluluğu sağlayarak işlerini 
kolaylaştırın.

Bölgenizde sosyal ortaklıkları keşfedin. 

Sosyal ortaklıklar, markanızı daha genç 
bir kitlenin önüne çıkarmanın harika 
bir yolu olabilir. Bir sürücü kursu ile 
ortaklık kurmaya ne dersiniz? Siz onların 
hizmetlerini tanıtırsınız, onlar da sizin. 
Bu, gençler ve ebeveynleri ile ilişki 
kurmanın harika bir yoludur. 

Pazarlama Kampanyalarının 
Performansının İzlenmesi

Pazarlama kampanyalarının 
performansını izlemek imkansız 
değildir. Müşteri katılımı ve dönüşüm 
oranı dahil olmak üzere kampanya 
bilgilerini yakalamak ve analiz 
edebilmek, bilinçli kararlar vermenize, 
etkili kampanyalar yürütmenize ve size 
para kazandıran kampanyaları belirleyip 
çoğaltmanıza imkan tanır.

Pazarlama kampanyalarını ölçmek 
için:

Her bir pazarlama kanalına göre 
izlenecek doğru metrikleri belirleyin. 
Bir e-posta kampanyasının KPI’ları 
ve ölçümleri, bir sosyal medya 
kampanyasından veya google reklam 
kampanyasından farklı görünecektir. Aynı 
mesaj çeşitli kanallarda yayınlanabilir, 
ancak nasıl performans gösterdiği ve 
nasıl ölçtüğünüz farklılık gösterecektir.

Performansı optimize etmek için 
farklı mesajları test edin. Mesajınızın 
etkinliğini test ederken, doğru sonuçlar 
elde etmek için kontrollerin yerinde 
olduğundan emin olun. Örneğin, 
bir sosyal medya kampanyası için 
mesajlaşmayı bir e-posta kampanyası 
için mesajlaşma ile karşılaştırmayın. 
Bunun yerine, e-posta kampanyanız için 
hedef kitleyi ikiye bölün ve hangisinin 
daha iyi performans gösterdiğini 
görmek için onlara farklı mesajlar 
sunun.
Yatırım getirisini ölçün. CRM’nizdeki 
her müşteri kaydı, tüm müşteri yaşam 
döngüsü boyunca tüm pazarlama temas 
noktalarını içermelidir. Bayinizdeki 
her araç satış ve servis siparişi için, 
pazarlama kampanyalarınızın müşteri 
harcamaları üzerindeki etkisini 
anlayabilmek için satın almaya 
giden pazarlama temas noktalarını 
değerlendirin.

Geçmiş veri raporlama. Gelecekteki 
kampanyaları öğrenmek ve optimize 
etmek için önceki kampanya 
performansını analiz edin. Her kanala 
özel raporlar oluşturun ve kaydedin ve 
her kanal için KPI’larınıza ulaşmanıza 
yardımcı olacak metrikleri ekleyin.

Kapanış

Tüketici alışveriş davranışı evrildikçe, 
pazarlamanızın da onunla birlikte 
evrilmesi gerekir. Satış ekibinizi başarıya 
hazırlayan etkili ve verimli pazarlama 
kampanyaları yürütmek ve bayinizi 
potansiyel müşteriler ve müşterilerle 
en üst düzeyde tutmak için sadece CRM 
verilerinizi değil, Lead Yönetim Sistemi 
verilerinizi ve pazar öngörülerinizi de 
kullanın.

Bir marka oluşturmak 

belli süreli bir süreç 

değildir. Marka 

mesajınızı yüksek 

sesle ve sık sık iletin. 

Sonunda kültürünüze ve 

müşterilerinize yerleşir.

Mega mobil olun. Akıllı telefonlarında karar vermeleri için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri onlara vermiyorsanız, Z 
Kuşağı vapurunu kaçırırsınız. Dijital perakendeciliğin yanı sıra, bir mobil cihazdan videolara erişebilmeleri ve bayinizle 
hızlı bir şekilde etkileşime girebilmeleri gerekir. Tam olarak mobil uyumluluğu sağlayarak işlerini kolaylaştırın. 
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Bölgenizde sosyal ortaklıkları keşfedin. Sosyal ortaklıklar, markanızı daha genç bir kitlenin önüne çıkarmanın harika 
bir yolu olabilir. Bir sürücü kursu ile ortaklık kurmaya ne dersiniz? Siz onların hizmetlerini tanıtırsınız, onlar da sizin. 
Bu, gençler ve ebeveynleri ile ilişki kurmanın harika bir yoludur.  

Pazarlama Kampanyalarının Performansının İzlenmesi 
Pazarlama kampanyalarının performansını izlemek imkansız değildir. Müşteri katılımı ve dönüşüm oranı dahil olmak 
üzere kampanya bilgilerini yakalamak ve analiz edebilmek, bilinçli kararlar vermenize, etkili kampanyalar yürütmenize 
ve size para kazandıran kampanyaları belirleyip çoğaltmanıza imkan tanır. 

Pazarlama kampanyalarını ölçmek için: 

Her bir pazarlama kanalına göre izlenecek doğru metrikleri belirleyin. Bir e-posta kampanyasının KPI'ları ve 
ölçümleri, bir sosyal medya kampanyasından veya google reklam kampanyasından farklı görünecektir. Aynı mesaj 
çeşitli kanallarda yayınlanabilir, ancak nasıl performans gösterdiği ve nasıl ölçtüğünüz farklılık gösterecektir. 

Performansı optimize etmek için farklı mesajları test edin. Mesajınızın etkinliğini test ederken, doğru sonuçlar elde 
etmek için kontrollerin yerinde olduğundan emin olun. Örneğin, bir sosyal medya kampanyası için mesajlaşmayı bir e-
posta kampanyası için mesajlaşma ile karşılaştırmayın. Bunun yerine, e-posta kampanyanız için hedef kitleyi ikiye 
bölün ve hangisinin daha iyi performans gösterdiğini görmek için onlara farklı mesajlar sunun. 

Yatırım getirisini ölçün. CRM'nizdeki her müşteri kaydı, tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca tüm pazarlama temas 
noktalarını içermelidir. Bayinizdeki her araç satış ve servis siparişi için, pazarlama kampanyalarınızın müşteri 
harcamaları üzerindeki etkisini anlayabilmek için satın almaya giden pazarlama temas noktalarını değerlendirin. 

Geçmiş veri raporlama. Gelecekteki kampanyaları öğrenmek ve optimize etmek için önceki kampanya performansını 
analiz edin. Her kanala özel raporlar oluşturun ve kaydedin ve her kanal için KPI'larınıza ulaşmanıza yardımcı olacak 
metrikleri ekleyin. 

Kapanış 
Tüketici alışveriş davranışı evrildikçe, pazarlamanızın da onunla birlikte evrilmesi gerekir. Satış ekibinizi başarıya 
hazırlayan etkili ve verimli pazarlama kampanyaları yürütmek ve bayinizi potansiyel müşteriler ve müşterilerle en üst 
düzeyde tutmak için sadece CRM verilerinizi değil, Lead Yönetim Sistemi verilerinizi ve pazar öngörülerinizi de 
kullanın. 

90% 
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Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş 
birliği ile hazırladığı 2021 yılının ilk yarı sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama birliği ile hazırladığı 2021 yılının ilk yarı sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama 
Sektör Raporu”nu açıkladı. Sektör Raporu”nu açıkladı. 

Operasyonel Kiralama Sektör 
Raporu - 2021 Yılı 1. Yarıyıl Sonu

Rapora göre, operasyonel araç kiralama 
sektörü yılın ilk yarısında 8,7 milyar TL’lik 
yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de 
satılan yeni otomobillerin yüzde 10,8’i olan 
33 bin 400 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk 
yarısı itibariyle sektörün aktif büyüklüğü 46 
milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 
sektörün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk 
çeyreğine göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 
223 bin 178 adet oldu. Sektörün toplam 
araç sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 
7,1 azaldı ve 244 bin adede geriledi.

Rapora göre, Renault yüzde 23,3 pay 
ile Türkiye operasyonel araç kiralama 
sektörünün en çok tercih edilen markası 
olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14,5’le 
Fiat, yüzde 11,0’le Volkswagen ve yüzde 
10,9’la Ford takip etti. Bu dönemde, 
sektörün araç parkının yüzde 50,9’u 
kompakt sınıf araçlardan oluşurken, 
küçük sınıf araçlar yüzde 26 ve üst-orta 
sınıf araçlar yüzde 18,5 pay aldı. 2018 
yılı sonunda operasyonel araç kiralama 
sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 
olan hafif ticari araçların payı ise 2021 
yılının ilk yarısında yüzde 4,6’ya  yükseldi. 
Diğer yandan, sektörün araç parkında yer 
alan hibrit ve elektrikli araçların payının 
hızla artmaya devam etmesi de dikkatleri 
çekti. Buna göre, sektörün araç parkının 
büyük bölümünü yüzde 76,5 ile dizel yakıtlı 
araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli 
araçların payı yüzde 18,1’e çıktı. Hibrit ve 
elektrikli araçların payı ise yüzde 3,6’dan 
yüzde 5,4’e çıktı.

TOKKDER raporuna göre, 2021 yılının ilk 
altı ayı sonunda operasyonel kiralama 
sektöründeki gövde tipine göre araç 
oranlarında sedan birinciliği devam etti. 
Diğer yandan, SUV gövde tipindeki istikrarlı 
artış da dikkatleri çekti. Bu kapsamda, 
sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 
64,3’le birinci sırada yer alırken, hatchback 
gövde tipine sahip araçlar yüzde 19,1 ile 
ikinci sırada geldi. SUV araçlar ise yüzde 
6,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları 
yüzde 1,9 ile station wagon gövde tipine 

sahip araçlar takip etti. Rapora göre, 
sektörün toplam araç parkındaki araçların 
yüzde 70’ini otomatik vitese sahip araçlar 
oluştururken, manuel vitesli araçların payı 
yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Operasyonel kiralama sektörü, 2021 
yılının ilk altı ayını kapsayan dönemde 
ekonomiye önemli oranda vergi girdisi 
sağlamaya da devam etti. TOKKDER’in 
hazırladığı rapora göre, sektörün 2021 
yılının ilk yarısında ödediği vergi tutarı 
toplamda 4,5 milyar TL’yi buldu. Sektördeki 
kiralama sürelerine bakıldığında ise, yılın 
ilk yarısında Türkiye’deki operasyonel 
kiralamaların yüzde 48,4’ünü 30- 42 ay 
süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. 
Bu sözleşmelerden sonra en çok tercih 
edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 
21 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 
18-30 aylık sözleşmeler yüzde 19 oranında 
tercih edildi. 18 ayın altındaki kiralama 
sözleşmeleri ise kontratların yüzde 
11,7’sini kapsadı.

TOKKDER raporuna göre, Renault yüzde 23,3 
pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama 
sektörünün en çok tercih edilen markası 
olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14,5’le Fiat, 
yüzde 11,0’le Volkswagen ve yüzde 10,9’la 
Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç 
parkının yüzde 50,9’u kompakt sınıf araçlardan 
oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26 ve 
üst-orta sınıf araçlar yüzde 18,5 pay aldı. 
2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama 
sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan 
hafif ticari araçların payı ise 2021 yılının ilk 
yarısında yüzde 4,6’ya yükseldi. Diğer yandan, 
sektörün araç parkında yer alan hibrit ve 
elektrikli araçların payının hızla artmaya devam 
etmesi de dikkatleri çekti. Buna göre, sektörün 
araç parkının büyük bölümünü yüzde 76,5 ile 
dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, 
benzinli araçların payı yüzde 18,1’e çıktı. Hibrit 
ve elektrikli araçların payı ise yüzde 3,6’dan 
yüzde 5,4’e çıktı.

Operasyonel kiralama sektörü, 2021 yılının 
ilk altı ayını kapsayan dönemde ekonomiye 

önemli oranda vergi girdisi 
sağlamaya da devam etti. 
TOKKDER’in hazırladığı 
rapora göre, sektörün 
2021 yılının ilk yarısında 
ödediği vergi tutarı 
toplamda 4,5 milyar TL’yi 
buldu. Sektördeki kiralama 
sürelerine bakıldığında 
ise, yılın ilk yarısında 
Türkiye’deki operasyonel 
kiralamaların yüzde 
48,4’ünü 30- 42 ay süreli 
sözleşmelerin oluşturduğu 
görüldü. Bu sözleşmelerden 
sonra en çok tercih edilen 
operasyonel kiralama süresi 
yüzde 21 ile 43 ay ve üzeri 
sözleşmeler olurken, 18-30 
aylık sözleşmeler yüzde 
19 oranında tercih edildi. 
18 ayın altındaki kiralama 
sözleşmeleri ise kontratların 
yüzde 11,7’sini kapsadı.

Rapor
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Sektörün Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerine dış satımı, geçen yılın aynı dönemine oranla Sektörün Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerine dış satımı, geçen yılın aynı dönemine oranla 
yüzde 20 artarak 13 milyar 695 milyon 361 bin dolar oldu.yüzde 20 artarak 13 milyar 695 milyon 361 bin dolar oldu.

Türkiye’nin otomotiv ihracatının 
yüzde 64,5’i AB ülkelerine yapıldı

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın 
ilk 9 ayındaki ihracatından yüzde 64,5 
pay alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 
13 milyar 695 milyon 361 bin dolarlık 
satış gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi kayıtlarından 
derlediği bilgilere göre, Ocak-Eylül 
döneminde 190’dan fazla ülke, özerk 
ve serbest bölgeye ihracat yapan 
sektör, geçen yılın aynı aylarına kıyasla 
yüzde 24 artışla 21 milyar 248 milyon 
339 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi, Türkiye 
ihracatından 2021’in ilk 9 ayında yüzde 
13,2 pay aldı.

AB ülkelerine dış satımda yüzde 20 
artış

Ülkeler grubu bazında bakıldığında bu 
yılın ocak-eylül döneminde AB ülkeleri, 
Türkiye’nin otomotiv ihracatında 
yüzde 64,5 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere 9 ayda geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 20 artışla 13 
milyar 695 milyon 361 bin dolarlık 
ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv 
ihracatında en önemli pazar 
konumunu korudu.

Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla 
dahil olduğu “Diğer Avrupa ülkeleri” 

grubuna dış satım ise yüzde 52 artışla 
2 milyar 603 milyon 217 bin dolara 
ulaştı.

Ana pazar Almanya’ya 3 milyar 
dolarlık ihracat

Ocak-Eylül 2021’de en çok ihracat 
yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye 
otomotiv endüstrisinin ana pazarı 
Almanya, geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yaklaşık yüzde 25 artış ile en 
çok otomotiv ihracatı yapılan ülke 
olarak dikkati çekti.

Türkiye’den Almanya’ya geçen yıl 9 
ayda 2 milyar 459 milyon 348 bin dolar 
olan otomotiv ihracatı, bu senenin 
aynı döneminde 3 milyar 73 milyon 
428 bin dolara yükseldi.

Almanya’yı yüzde 22 artışla ikinci ana 
pazar olan Fransa takip etti. 2020’nin 
ilk 9 ayında 1 milyar 921 milyon 964 
bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı 
Fransa’ya, 2021’in aynı döneminde ise 
2 milyar 353 milyon 373 bin dolarlık 
dış satım gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık yüzde 63 artış ve 2 
milyar 237 milyon 471 bin dolarla 
3’üncü, İtalya’ya yüzde 31 yükseliş ve 
1 milyar 744 milyon 398 bin dolarla 
4’üncü, İspanya yüzde 25 artış ve 1 
milyar 143 milyon 478 bin dolarla 
5’inci sırada yer aldı.

Ülke 2020 (dolar) 2021 (dolar) Değişim (%)

Almanya 2.459.348.300 3.073.428.269 25

Fransa 1.921.964.120 2.353.373.194 22

Birleşik Krallık 1.375.945.549 2.237.471.815 63

İtalya 1.336.235.294 1.744.398.954 31

İspanya 917.784.318 1.143.478.795 25

ABD 636.661.224 900.743.043 41,5

Slovenya 779,470,827 879.557.929 13

Belçika 762.911.441 849.503.025 11

Polonya 614.825.186 833.075.493 35,5

Rusya 334.935.376 515.246.174 54
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve 
HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç 
Yarışması'nda öğrencilerin yaptığı araçları inceledi.Yarışması'nda öğrencilerin yaptığı araçları inceledi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu 
Başkanı Bayraktar otonom araç 
yarışmasına katılan araçları 
inceledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST 
kapsamında Bilişim Vadisi'nde 
gerçekleştirilen yarışlar için kurulan 
pist alanında takımları, Bilişim Vadisi 
Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu 
ve beraberindekilerle ziyaret eden 
Bayraktar, katılımcılarla sohbet etti.

Yarışa katılacak araçları inceleyerek 
bilgi alan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve 
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Bayraktar, takım üyeleriyle 
fotoğraf çektirdi.

Takımlardan gelen talep üzerine bazı 
araçları imzalayan Bayraktar, "Hazır 
Araç" kategorisinde İstanbul Teknik 
Üniversitesinin "Racing Driverless" 
aracının mücadele ettiği yarışı geri 
sayımla başlattı.

Bayraktar, ziyaretin ardından 
gazetecilere, ilk defa TEKNOFEST 
2018'de düzenledikleri bu yarışmanın 
yıldan yıla çok daha iyi noktaya geldiğini 
söyledi.

Bu yıl da TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve 
HAVELSAN desteğiyle yarışmanın dünya 
çapında bir noktaya geldiğine işaret 
eden Bayraktar, bu yıl tam görev yapan 
takımların olduğunu, aracın trafiğe 
benzeyen bir parkurda trafik işaretlerini 
takip ederek otomatik şekilde park edip 
görevi başarıyla tamamladığını anlattı.

Bayraktar, otomotiv alanındaki 
gelişmelere değinerek şöyle devam etti:

“Otomotivdeki en büyük devrim; 
şu anda akıllı ve elektrikli araçlar 
üzerinden dönüyor, hatta en büyük 
katma değer, akıllı araç teknolojileri 
üzerinden üretiliyor. Bir anlamda 
platformların daha önemsizleştiği, yani 
aracın şasesinin daha önemsizleştiği, 
araç ne kadar akıllıysa o kadar değerli 
olduğu bir döneme doğru dünya gidiyor. 
Ülkemizin hem yerli araç projelerinde 
hem de insansız hava araçlarımızda en 
büyük geliştirmeleri, en büyük katma 
değeri; akıllı otonom uçuş teknolojileri, 
araçlar için sürüş teknolojileri üzerinden 
geliştiriyoruz.

Burada da en önemli kaynak; insan 
kaynağı. Bu anlamda bu genç 
kardeşlerimizin, ülkemizi bu noktada 
dünya çapında önemli noktaya 
getireceğini, önemli başarılara imza 
atacağını değerlendiriyoruz.”

“Geleceğe artık çok daha umutla 
bakabiliyoruz”

Yarışmada yer alan ekipleri tebrik eden 
Bayraktar, TEKNOFEST’in geometrik 
artışla büyüdüğüne dikkati çekti.

İlk yıl yarışmaya 20 bin öğrencinin 
başvurduğunu anımsatan Bayraktar, 
“İkinci yıl bu 50 bin oldu. Sonra 100 
bin oldu, bu yıl artık dünyada açık ara 
tüm teknoloji yarışma platformlarını 
geride bırakacak şekilde 200 bin öğrenci 
başvurdu. 45 binden fazla takım 
başvurdu. Bu gelecek adına çok umut 
verici bir tablo. Ülkemizde teknolojiyi 

geliştirme alanlarının bir kısmında çok 
ileride olmasak da veya bir kısmında 
geride olsak da geleceğe artık çok daha 
umutla bakabiliyoruz.” diye konuştu.
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Bakan Varank: Türkiye’nin 
Otomobili 2022’nin sonunda seri 
üretim bandından inecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE 
yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde 
düzenlenen TEKNOFEST Roket 
Yarışması'nı izlemek için geldiği 
Aksaray'da, Türkiye'nin Otomobili Girişim 
Grubu'nun (TOGG) Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 
2018'de kurulduğunu anımsattı.

Geçen 3 yılda otomobil üretim sürecinde 
önemli aşamalar katedildiğini dile getiren 
Varank, 27 Aralık 2020’de “Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk 
Buluşması” adıyla Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 
tanıtımda yerli otomobilin özelliklerinin ilk 
kez kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde şu 
anda her şeyin planlandığı şekilde devam 
ettiğini belirten Varank, “Biliyorsunuz 
fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son 
hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda 
arabalarımızın banttan indirileceğini biz 
zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir 
değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik 
olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye’nin 
Otomobili’ni seri üretim bandından 
indiğini görmüş olacağız.” ifadelerini 
kullandı.

Varank, elektrikli otomobiller konusunun 
şu anda tüm dünyanın gündeminde 
olduğuna dikkati çekerek, “Otomotiv 

endüstrisi çok hızlı bir dönüşüm yaşıyor. 
Global markalar artık neredeyse hiç içten 
yanmalı motorlu araç üretmeyeceklerini 
ilan etmeye başladılar. Baktığımızda bu 
fırsatı doğru zamanda yakaladığımızın 
farkındayız. İnşallah Türkiye’nin Otomobili 
Projesi de TOGG ile birlikte neticeye 
erdirildiğinde burada gerçekten başarılı 
bir şekilde, bu sektörde yer almış 
olacağız. Biz buna inanıyoruz.” diye 
konuştu.

“Biz aslında tam zamanında bu 
otomobil projesini başlatmış olduk”

Türkiye’nin Otomobili’nin elektrikli 
yapılmasının da verilen çok doğru bir 
karar olduğunu belirten Varank, şunları 
kaydetti:

“Biz Türkiye’nin Otomobili’nin otonom 
özellikleri olan, yüzde 100 elektrikli ve 
doğuştan elektrikli bir araç olacağını ilan 
ettiğimizde, sektörden bize eleştiriler geldi. 
Dediler ki ‘Elektrikli araçlar için daha erken. 
Hibrit belki olabilir ama elektrikli araçlara 
başlamak aslında bir hayal gözüküyor’ 
ama bugün geldiğimiz noktada çok hızlı 
bir şekilde endüstri dönüşüyor. Bütün 
markalar elektrikliye geçiyor. Avrupa’nın 
her tarafında pil yatırımları ilan ediliyor. 
Biz aslında tam zamanında bu otomobil 
projesini başlatmış olduk. Zaten şu anda 
100 yıldır otomotiv üreten markalar 
var. Bizim onlarla aynı kulvarda yarışa 

girip onları geçme şansımız yoktu ama 
onlarla aynı zamanda elektrikli otomobil 
piyasasına girdiğimiz için artık bu yarışta 
biz de varız diyebileceğiz.”

Bakan Varank, Türkiye’nin Otomobili 
için tüm Türkiye’nin seferber olduğunun 
altını çizerek, “Tabii ki Türkiye’nin 
Otomobili projesinin üretim tesisleri 
Bursa’da Gemlik’te ama tedarikçileri 
aslında Türkiye’nin her tarafında 
ve bir sürü tedarikçisini de şu anda 
farklı şehirlerden seçmiş durumda. 
Dolayısıyla o tedarikçilerin olduğu 
şehirlere baktığımızda Türkiye’nin 
Otomobili Projesi’ni sadece tek bir şehir 
değil tüm Türkiye sırtlamış diyebiliriz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Kendi tasarladığımız insansız uzay 
aracımızı ayla buluşturma hedefimiz 
var”

Milli Uzay Programı’na da değinen 
Varank, “Biz yakın zamanda Milli Uzay 
Programımızı ilan ettik ve o hedefler 
doğrultusunda şu anda aslında yoğun 
bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 
En önemli hedeflerimizden bir tanesi 
‘ay’ misyonuydu ve 2023 yılının sonunda 
kendi tasarladığımız insansız uzay 
aracımızı, kendi motorlarımızı da 
kullanarak ayla buluşturma hedefimiz 
var. Buna dönük olarak ekiplerimiz ciddi 
bir şekilde çalışıyor.” diye konuştu.
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Dünya Duygu Araştırması

ARAŞTIRMA

Amerikan araştırma şirketi Gallup, 
dünyanın duygu durumu haritasını çıkardı. 
116 ülkede yaklaşık 160 bin kişinin katıldığı 
ankette, Covid-19 salgınının da etkisiyle 
dünyanın hiç olmadığı kadar üzgün ve 
stresli olduğu ortaya kondu. Türkiye ise 
en öfkeli, en stresli, insanların hayattan 
en az keyif aldığı ve en az güldüğü ülkeler 
arasında yer aldı.

Ankette Türkiye, öfke duygusunun en çok 
yaşayan ülkeler arasında Irak’tan sonra 
ikinci oldu. Türkiye’deki katılımcıların 
yüzde 44’ü, “Son bir gün içinde öfke 
duygusunu hissettiniz mi?” sorusuna 
‘evet’ yanıtını verdi. ‘Hayır’ diyenlerin oranı 
ise yüzde 55 oldu. En çok öfke hisseden 
ülkeler Irak, Türkiye, Lübnan, Tunus ve 
Mısır olarak sıralanırken, bu duyguyu 

gelir adaletsizliği ve yolsuzluğun da buna yol 
açan faktörler olduğu belirtildi. Ankete göre, 
son bir yılda 116 ülkenin yarıdan fazlasında 
stres oranları arttı.

Dünya çapındaki yetişkinlerin yüzde 40’ı bir 
gün önce çok stresli olduklarını söylerken, 
21 ülkedeki stres oranlarında çift haneli 
oranlarda artış tespit edildi. Bu veri, yaklaşık 
190 milyon insanın 2020’de geçmiş yıllara 
kıyasla daha stresli olduğunu ortaya 
koyuyor.

Tüm dünyadaki gülümseme oranlarının 
da yüzde 5 gerileyerek Gallup anketlerinin 
15 yıllık tarihinde en düşük seviyeye indi. 
Ankette, “2020 yılında dünya son 15 yılda 
hiç olmadığı kadar daha üzgün, daha öfkeli, 
endişeli ve stresli bir yerdi” denildi.

en az hissettiğini söyleyen ülkeler de 
Finlandiya, İzlanda, Uruguay, Portekiz ve 
Estonya oldu.

Türkiye, ‘en stresli’ ülkeler arasında da 
dördüncü sırada yer aldı. Ankette son 
bir günde stres duygusunun en çok 
hissedildiği ülkeler Peru, Lübnan, Ekvador, 
Türkiye ve Yunanistan olarak sıralandı. En 
az stresli ülkeler ise Kırgızistan, Kazakistan, 
Özbekistan, Mauritius  ve Rusya olarak 
sıralandı.

Hayattan keyif alma duygusunu en çok 
hisseden ülke Danimarka olurken, Türkiye 
hayattan en az keyif alan ikinci ülke olarak 
sıralandı. Gallup’a göre hayattan en çok 
keyif alan ilk beş ülke Danimarka, İzlanda, 
Yeni Zelanda, Paraguay ve Norveç. En 
az keyif alan ülkeler ise Lübnan, Türkiye, 
Malta, Benin ve Namibya.

Türkiye, ‘en az gülümseyenler‘ endeksinde 
ise ‘birinci’ oldu. “Bir gün önce herhangi 
bir şeye gülümsediniz veya kahkaha 
attınız mı?” sorusuna en çok ‘hayır’ yanıtı 
Türkiye’den çıktı. Ankete göre, en çok 
gülümseyen ülkeler Senegal, Paraguay, 
Sri Lanka, İzlanda ve Güney Afrika.  En 
az gülümseyen ülkeler ise Türkiye, 
Bangladeş, Nepal, Lübnan ve Sırbistan.

Gallup anketinde katılımcılara, “Dün 
ilginç bir şey öğrendiniz mi veya yaptınız 
mı?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların 
bir gün evvel ilginç bir şey öğrendiğini 
veya yaptığını en çok söylediği ülkeler 
Danimarka, İzlanda, Yeni Zelanda, 
Paraguay ve Norveç olarak sıralandı. 
Türkiye ise gün içinde ilginç bir şey 
öğrendiğini en az belirten ikinci ülke oldu.

Gallup anketine göre, gündelik 
yaşamlarında üzüntü duygusunu en 
çok hisseden ülkeler Irak, Peru, Kongo, 
Lübnan ve Ekvador.  Endişe duygusu ise 
en çok Peru, Brezilya, Ekvador, Malta ve 
Portekiz’de hissedildi.

‘DÜNYA HİÇ OLMADIĞI KADAR STRESLİ 
VE ÖFKELİ’

Gallup anketinde, dünyada son bir 
yılda rekor oranda stres, endişe ve öfke 
seviyeleri görüldüğü, Covid-19’un yanı sıra 
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EPDK Başkanı Yılmaz: 
Elektrikli araç piyasasının 
hukuki altyapısını kurmak için 
çalışıyoruz

(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, dijital 
ortamda düzenlenen Uluslararası Enerji 
ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın (ICCI 
2021) açılışında yaptığı konuşmada, 1 
Haziran'da Vadeli Elektrik Piyasası'nın 
açıldığını, cuma günü de Vadeli Doğal 
Gaz Piyasası'nın devreye gireceğini 
söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
döneminde, EPDK'nin Türkiye'nin 
enerji vizyonu için büyük önem taşıyan 
elektrikli araçlar konusunda yoğun 
çalışma içinde olduğunu dile getiren 
Yılmaz, "Türkiye'nin otomobilinin 
yollara çıkmasıyla ülkemizde sanayi, 
bilgi teknolojileri ve elektrik piyasası 
açısından yepyeni bir döneme gireceğiz." 
dedi.

Yılmaz, elektrik piyasasında daha esnek 
bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi 
yaklaşımının esas olacağını belirterek 
şöyle devam etti:

"Üzerinde çalıştığımız düzenleyici 
çerçevenin oluşturulmasında temel 
düsturumuz, elektrik araç filosunun 
gelişmesine imkan veren bir anlayışın 
hakim kılınmasıdır. Kovid-19 salgınının 
etkileri uzun sürdü ancak bu tip krizler 
avantajlara dönüşüyor. Daha esnek, 
rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet 
yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek 
bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım 
gözetmeksizin hizmet vermenin esas 
olduğu bir piyasanın hukuki altyapısını 
kurmak ve kurallarını geliştirmek 
için çalışıyoruz. Dünyadaki bütün iyi 

uygulama örneklerini inceliyoruz. İlgili 
paydaşlarla istişare ediyoruz. Bu konuda 
gerekli yasal düzenlemenin yapılması 
akabinde ikincil düzenlemeleri hızla 
yürürlüğe koyacağız."

VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASI 1 EKİM'DE 
AÇILIYOR

Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın 1 Ekim'de 
açılacağını yineleyen Yılmaz, "Bunlar 
medyada hak ettiği ilgiyi görmese de 
sektörümüz için tarihi nitelikte adımlar. 
Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma 

hedefine ulaşması yolunda çok önemli 
gelişmeler." değerlendirmesinde 
bulundu.

Yılmaz, enerji alanındaki gelişmelerin 
ülkelerarası sektörel iş birlikleri için 
önemine işaret ederek, "Artık enerjide 
dönüşümü, depolamayı, alternatif enerji 
üretim sistemlerini, deniz üstü rüzgar 
enerjisi santrallerinin planlamalarını, 
elektrikli araçlar ve şarj sistemlerini, 
kısaca enerjide yeni olan her şeyi doğru 
zamanda ve zeminde tartışmanın 
zamanı." diye konuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç 
piyasasının hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalıştıklarını bildirdipiyasasının hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalıştıklarını bildirdi
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 

toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Eylül 

döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %13,1 artarak 558.145 

adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-

Eylül döneminde geçen yıla göre %11,9 

oranında artarak 434.800 adet olurken, 

hafif ticari araç pazarı da %17,5 artarak 

123.345 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
2021 Eylül ayında %36,9, otomobil 
pazarı %39,1 ve hafif ticari araç pazarı 
%28,9 oranında azaldı.

• 2021 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif 

ticari araç pazarı 2020 yılı Eylül ayına 

göre %36,9 azalarak 57.141 adet oldu.

• 2021 yılı Eylül ayında otomobil satışları 

bir önceki yılın aynı ayına göre %39,1 

azalarak 43.408 adet olurken, hafif ticari 

araç pazarı %28,9 azalarak 13.733 adet 

oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 

yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre 

%8,3 azaldı.

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı 

ortalama satışlara göre %7,2 azalış 

gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı 

ortalama satışlara göre %11,6 azaldı.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı %13,1 oranında 
arttı

10 Yıllık Ortalamalara Göre Değişim
(Eylül)

+%39,1

+%28,9

+%36,9

Otomobil

Adet

HTA Toplam

10 Yıllık Ortalama

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi
(Ocak-Eylül)

+%11,9

+%17,5

+%13,1

Otomobil

388.690
434.800

123.345
104.931

71.296

19.323

43.408

13.733

90.619

57.141

493.621
558.145

Adet

HTA Toplam

2020 2021

2021

Sektör
Analizi



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
10 Yıl. Ort. 32.000 45.744 67.527 64.856 68.997 71.295 63.958 59.059 62.286 65.833 79.958 122.684
2020 27.273 47.122 50.008 26.457 32.235 70.973 87.401 61.533 90.619 94.733 80.141 104.293
2021 43.728 58.504 96.428 61.488 54.734 79.819 47.849 58.454 57.141
21/20 60,30% 24,20% 92,80% 132,4% 69,8% 12,5% -45,3% -5,0% -36,9%
21/10 Yıllık Ortalama 35,80% 27,90% 42,80% -5,2% -20,7% 12,0% -25,2% -1,0% -8,3%

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
10 Yıl. Ort. 8.770 11.637 16.480 15.413 16.251 16.047 15.020 15.530 15.425 16.140 18.602 31.123
2020 5.257 9.395 10.121 4.632 7.162 13.906 17.974 17.161 19.373 18.392 15.784 23.572
2021 8.370 13.755 20.071 13.113 11.596 17.471 11.538 13.698 13.733
20/21 59,20% 46,40% 98,30% 183,1% 61,9% 25,6% -35,8% -20,2% -28,9%
21/10 Yıllık Ortalama -4,60% 18,20% 21,80% -14,9% -28,6% 8,9% -23,2% -8,8% -11,6%

27.273

5.257

47.122

9.395

50.008

10.121

26.457

61.488
54.734

4.632

13.113
11.596

70.973

47.849

58.454
57.141

7.162

13.906
11.538

13.698 13.733

17.97417.471
17.161

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

Hafif Ticari Araç Pazarı

A
de

t
A

de
t

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
10 Yıl. Ort. 23.430 34.107 51.047 49.442 52.746 55.746 48.938 44.037 46.756 50.408 61.356 91.561
2020 22.016 37.727 39.887 21.825 25.073 57.067 69.427 44.372 71.296 76.341 64.357 80.721
2021 35.358 44.749 76.357 48.375 43.138 62.348 36.311 44.756 43.408
20/21 60,60% 18,60% 91,40% 121,6% 72,0% 9,3% -47,7% 0,9% -39,1%
21/10 Yıllık Ortalama 50.96% 31,20% 49,60% -2,2% -18,2% 12,8% -25,8% 1,6% -7,3%

22.016 37.727

39.887

21.825

48.375 43.138

57.067

69.427
62.348

Otomobil Pazarı

A
de

t

Sektör
Analizi

32.235

87.401
79.819

61.533

90.619
94.733 80.141

104.293

25.073

44.75636.311
43.408

71.296
76.341

64.357

80.721

23.430 34.107 51.047 49.442 52.746 55.746 48.938 44.037 46.756 50.408 61.356 91.561

8.770 11.637 16.480 15.413 16.251 16.047 15.020 15.530 15.425 16.140 18.602 31.123
 

43.728

58.504

96.428

35.358

44.749

76.357

8.370

13.755

20.071
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

Hafif Ticari Araç Pazarı

Otomobil Pazarı
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Ekler 
 
Ek 1: Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve     
Tablosu 
 

 
 

 

 

 

 

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2010 20.095 31.172 51.769 54.946 59.377 60.896 61.345 61.764 63.814 73.404 73.962 148.369 760.913
2011 44.892 58.663 78.403 77.695 80.646 81.573 63.044 58.406 60.129 69.421 63.657 127.910 864.439
2012 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067 62.304 58.148 69.629 59.938 71.710 115.400 777.761
2013 35.523 48.307 68.774 73.575 81.468 74.096 71.596 65.043 67.963 58.014 79.301 129.718 853.378
2014 32.670 35.021 47.581 53.305 58.121 60.163 59.907 60.199 66.531 66.573 80.621 146.989 767.681
2015 34.615 55.331 83.302 91.602 81.542 86.158 83.836 82.577 64.025 64.255 84.601 156.173 968.017
2016 32.713 52.825 82.948 84.887 93.904 91.540 58.533 71.556 67.593 83.000 122.309 141.912 983.720
2017 35.323 46.965 73.802 75.988 85.422 83.658 82.297 72.536 71.352 91.752 100.859 136.240 956.194
2018 35.076 47.009 76.345 71.126 72.755 51.037 52.734 34.346 23.028 21.571 58.204 77.706 620.937
2019 14.373 24.875 49.221 30.971 33.016 42.688 17.927 26.246 41.992 49.075 58.176 90.500 479.060
2020 27.273 47.122 50.008 26.457 32.235 70.973 87.401 61.533 90.619 94.733 80.141 104.293 772.788
2021 43.728 58.504 96.428 61.488 54.734 79.819 47.849 58.454 57.141 558.145

10 Yıllık Ort. 32.200 45.744 67.527 64.856 68.997 71.295 63.958 59.059 62.286 65.833 79.958 122.684 804.398
% 35,8% 27,9% 42,8% -5,2% -20,7% 12,0% -25,2% -1,0% -8,3% -100,0% -100,0% -100,0%
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Ek 2: Otomobil Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2010 12.594 20.651 33.958 36.549 40.467 42.086 41.399 42.222 42.477 47.859 50.061 99.461 509.784
2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875 39.964 47.508 44.951 88.957 593.519
2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460 50.849 44.531 41.236 49.360 43.440 52.297 80.926 556.280
2013 25.835 36.814 51.785 56.999 62.383 58.290 55.712 51.611 52.925 46.985 64.117 101.199 664.655
2014 24.368 27.167 37.812 42.769 46.379 47.278 46.602 45.131 49.262 50.814 59.695 110.054 587.331
2015 24.498 40.817 61.676 70.211 62.878 67.766 64.218 61.753 47.088 47.954 62.397 114.340 725.596
2016 23.358 40.588 63.975 65.618 73.832 71.111 45.566 53.977 51.340 63.746 95.783 108.044 756.938
2017 25.689 34.658 55.616 57.998 65.799 66.164 62.384 54.890 53.423 70.488 75.956 99.694 722.759
2018 26.611 35.901 59.798 55.108 57.227 41.225 42.024 26.976 17.595 16.809 46.204 60.843 486.321
2019 10.979 19.205 38.628 24.416 27.126 36.024 15.398 21.544 35.308 39.996 47.803 70.829 387.256
2020 22.016 37.727 39.887 21.825 25.073 57.067 69.427 44.372 71.296 76.341 64.357 80.721 610.109
2021 35.358 44.749 76.357 48.375 43.138 62.348 36.311 44.756 43.408 434.800

10 Yıllık Ort. 23.430 34.107 51.047 49.442 52.746 55.249 48.938 44.037 46.756 50.408 61.356 91.561 609.076
% 50,9% 31,2% 49,6% -2,2% -18,2% 12,8% -25,8% 1,6% -7,2% -100,0% -100,0% -100,0%
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Ek 3: Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2010 7.501 10.521 17.811 18.397 18.910 18.810 19.946 19.542 21.337 25.545 23.901 48.908 251.129
2011 15.024 19.659 24.380 23.860 24.344 24.859 19.526 19.531 20.165 21.913 18.706 38.953 270.920
2012 8.468 12.135 17.614 17.304 20.403 20.218 17.773 16.912 20.269 16.498 19.413 34.474 221.481
2013 9.688 11.493 16.989 16.576 19.085 15.806 15.884 13.432 15.038 11.029 15.184 28.519 188.723
2014 8.302 7.854 9.769 10.536 11.742 12.885 13.305 15.068 17.269 15.759 20.926 36.935 180.350
2015 10.117 14.514 21.626 21.391 18.664 18.392 19.618 20.824 16.937 16.301 22.204 41.833 242.421
2016 9.355 12.237 18.973 19.269 20.072 20.429 12.967 17.579 16.253 19.254 26.526 33.868 226.782
2017 9.634 12.307 18.186 17.990 19.623 17.494 19.913 17.646 17.929 21.264 24.903 36.546 233.435
2018 8.465 11.108 16.547 16.018 15.528 9.812 10.710 7.370 5.433 4.762 12.000 16.863 134.616
2019 3.394 5.670 10.593 6.555 5.890 6.664 2.529 4.702 6.684 9.079 10.373 19.671 91.804
2020 5.257 9.395 10.121 4.632 7.162 13.906 17.974 17.161 19.323 18.392 15.784 23.572 162.679
2021 8.370 13.755 20.071 13.113 11.596 17.471 11.538 13.698 13.733 123.345

10 Yıllık Ort. 8.770 11.637 16.480 15.413 16.251 16.047 15.020 15.023 15.530 15.425 18.602 31.123 195.321
% -4,6% 18,2% 21,8% -14,9% -28,6% 8,9% -23,2% -8,8% -11,6% -100,0% -100,0% -100,0%
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI:  EYLÜL-2021

ALFA ROMEO 7 7 0 0 7 7
ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2

AUDI 1.282 1.282 0 0 1.282 1.282
BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 1.416 1.416 0 0 1.416 1.416
CITROEN 2.179 2.179 360 360 0 2.539 2.539

CUPRA 32 32 0 0 32 32
DACIA 2.906 2.906 625 625 0 3.531 3.531
DFSK 5 5 0 0 5 5

DS 121 121 0 0 121 121
FERRARI 1 1 0 0 1 1

FIAT 5.998 79 6.077 4.131 147 4.278 10.129 226 10.355
FORD 183 452 635 3.913 147 4.060 4.096 599 4.695

HONDA 1.670 918 2.588 0 1.670 918 2.588
HYUNDAI 2.573 1.853 4.426 127 127 2.573 1.980 4.553

ISUZU 0 50 73 123 50 73 123
IVECO 0 275 275 0 275 275

JAGUAR 19 19 0 0 19 19
JEEP 162 162 0 0 162 162

KARSAN 0 29 29 29 0 29
KIA 916 916 68 68 0 984 984

LAMBORGHINI 3 3 0 0 3 3
LAND ROVER 131 131 0 0 131 131

LEXUS 5 5 0 0 5 5
MASERATI 15 15 0 0 15 15

MAZDA 13 13 0 0 13 13
MERCEDES-

BENZ
967 967 413 413 0 1.380 1.380

MG 30 30 0 0 30 30
MINI 154 154 0 0 154 154

MITSUBISHI 132 132 0 295 295 0 427 427
NISSAN 1.573 1.573 87 87 0 1.660 1.660

OPEL 1.876 1.876 478 478 0 2.354 2.354
PEUGEOT 2.897 2.897 812 812 0 3.709 3.709
PORSCHE 59 59 0 0 59 59
RENAULT 3.683 641 4.324 659 659 3.683 1.300 4.983

SEAT 770 770 0 0 770 770
SKODA 892 892 0 0 892 892
SMART 2 2 0 0 2 2

SSANGYONG 57 57 48 48 0 105 105
SUBARU 106 106 0 0 106 106
SUZUKI 566 566 0 0 566 566
TOYOTA 2.018 137 2.155 222 222 2.018 359 2.377

VOLKSWAGEN 3.256 3.256 774 774 0 4.030 4.030
VOLVO 650 650 0 0 650 650

TOPLAM: 16.125 27.283 43.408 8.123 5.610 13.733 24.248 32.893 57.141
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2021

ALFA ROMEO 0 176 176 0 0 0 0 176 176
ASTON MARTIN 0 24 24 0 0 0 0 24 24

AUDI 0 10.733 10.733 0 0 0 0 10.733 10.733
BENTLEY 0 9 9 0 0 0 0 9 9

BMW 0 10.894 10.894 0 0 0 0 10.894 10.894
CITROEN 0 15.423 15.423 0 3.651 3.651 0 19.074 19.074

CUPRA 0 139 139 0 0 0 0 139 139
DACIA 0 22.493 22.493 0 7.135 7.135 0 29.628 29.628
DFSK 0 48 48 0 0 0 0 48 48

DS 0 575 575 0 0 0 0 575 575
FERRARI 0 18 18 0 0 0 0 18 18

FIAT 56.614 889 57.503 29.420 2.158 31.578 86.034 3.047 89.081
FORD 2.041 9.661 11.702 36.304 1.501 37.805 38.345 11.162 49.507

HONDA 18.085 2.737 20.822 0 0 0 18.085 2.737 20.822
HYUNDAI 17.021 10.680 27.701 0 1.348 1.348 17.021 12.028 29.049

ISUZU 0 0 0 193 429 622 193 429 622
IVECO 0 0 0 0 2.025 2.025 0 2.025 2.025

JAGUAR 0 80 80 0 0 0 0 80 80
JEEP 0 2.599 2.599 0 0 0 0 2.599 2.599

KARSAN 0 0 0 133 0 133 133 0 133
KIA 0 13.403 13.403 0 1.259 1.259 0 14.662 14.662

LAMBORGHINI 0 12 12 0 0 0 0 12 12
LAND ROVER 0 1.542 1.542 0 0 0 0 1.542 1.542

LEXUS 0 152 152 0 0 0 0 152 152
MASERATI 0 61 61 0 0 0 0 61 61

MAZDA 0 92 92 0 0 0 0 92 92
MERCEDES-

BENZ
0 12.970 12.970 0 4.530 4.530 0 17.500 17.500

MG 0 208 208 0 0 0 0 208 208
MINI 0 994 994 0 0 0 0 994 994

MITSUBISHI 0 932 932 0 3.020 3.020 0 3.952 3.952
NISSAN 0 11.252 11.252 0 890 890 0 12.142 12.142

OPEL 0 16.724 16.724 0 2.633 2.633 0 19.357 19.357
PEUGEOT 0 20.079 20.079 0 6.125 6.125 0 26.204 26.204
PORSCHE 0 482 482 0 0 0 0 482 482
RENAULT 47.535 5.733 53.268 0 3.969 3.969 47.535 9.702 57.237

SEAT 0 10.684 10.684 0 0 0 0 10.684 10.684
SKODA 0 21.873 21.873 0 0 0 0 21.873 21.873
SMART 0 9 9 0 0 0 0 9 9

SSANGYONG 0 520 520 0 284 284 0 804 804
SUBARU 0 554 554 0 0 0 0 554 554
SUZUKI 0 3.137 3.137 0 0 0 0 3.137 3.137
TOYOTA 32.851 1.629 34.480 0 4.404 4.404 32.851 6.033 38.884

VOLKSWAGEN 0 44.933 44.933 0 11.934 11.934 0 56.867 56.867
VOLVO 0 5.500 5.500 0 0 0 0 5.500 5.500

TOPLAM: 174.147 260.653 434.800 66.050 57.295 123.345 240.197 317.948 558.145
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Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu

Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
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Eylül 2021 Verileri 

Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu 

 
S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, CDV: Car Derived 
Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar 

Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 
 

 
 
 
 
 

2021 Eylül 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay
A (Mini) 0 380 0 0 0 4 0 384 0,9%
B (Entry) 1.163 8.317 0 10 183 5 5.190 14.868 34,3%
C (Compact) 10.679 2.413 77 70 4 278 10.184 23.705 54,6%
D (Medium) 1.821 29 58 0 0 49 1.089 3.046 7,0%
E (Luxury) 681 0 41 2 0 11 427 1.162 2,7%
F (Upper Luxury) 54 0 0 0 0 11 178 243 0,6%
Toplam 14.398 11.139 176 82 187 358 17.068 43.408
Pay 33,2% 25,7% 0,4% 0,2% 0,4% 0,8% 39,3% 100,00

2020 Eylül 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay
A (Mini) 0 495 0 0 0 5 0 500 0,7%
B (Entry) 1.920 12.857 534 39 333 5 3.652 19.340 27,1%
C (Compact) 25.016 5.319 70 208 47 559 13.945 45.164 63,3%
D (Medium) 3.490 225 32 0 0 28 1.155 4.930 6,9%
E (Luxury) 888 0 8 0 0 29 244 1.169 1,6%
F (Upper Luxury) 19 0 0 0 0 23 151 193 0,3%
Toplam 31.333 18.896 644 247 380 649 19.147 71.296
Pay 43,9% 26,5% 0,9% 0,3% 0,5% 0,9% 26,9% 100,00

Değişim 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam
A (Mini) -23,2% -20,0% -23,2%
B (Entry) -39,4% -35,3% -100,0% -74,4% -45,0% 0,0% 42,1% -23,1%
C (Compact) -57,3% -54,6% 10,0% -66,3% -91,5% -50,3% -27,0% -47,5%
D (Medium) -47,8% -87,1% 81,3% 75,0% -5,7% -38,2%
E (Luxury) -23,3% 412,5% -62,1% 75,0% -0,6%
F (Upper Luxury) 184,2% -52,2% 17,9% 25,9%
Toplam -54,0% -41,1% -72,7% -66,8% -50,8% -44,8% -10,9% -39,1%

Adet Pay Adet Pay
Benzin 39.236 55,0% 29.962 69,0% -23,6%
Dizel 27.303 38,3% 6.772 15,6% -75,2%
Otogaz 2.168 3,0% 2.371 5,5% 9,4%
Hibrit 2.551 3,6% 3.939 9,1% 54,4%
Elektrik 38 0,1% 364 0,8% 857,9%
Toplam 71.296 100,00% 43.408 100,00% -39,1%

MOTOR TİPİ 2020 Eylül 2021 Eylül Değişim
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Ek 6: Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 
 

 
 
 
Ek 7: Emisyon Değerlerine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adet Pay Adet Pay
B/D 67.822 95,1% 38.617 89,0% -43,1% 45, 50, 80 18
B/D 768 1,1% 410 0,9% -46,6% 130, 150 18
B/D 117 0,2% 78 0,2% -33,3% 220 18

68.707 96,4% 39.105 90,1% -43,1%
HİBRİT 93 0,1% 1.959 4,5% 2006,5% 45, 50, 80 18
HİBRİT 0 0,0% 0 0,0% 130, 150 18
HİBRİT 2.291 3,2% 1.366 3,1% -40,4% 45, 50, 80 18
HİBRİT 155 0,2% 595 1,4% 283,9% 130 18
HİBRİT 8 0,0% 9 0,0% 12,5% 220 18
HİBRİT 0 0,0% 0 0,0% 130, 150 18
HİBRİT 4 0,0% 10 0,0% 220 18

2.551 3,6% 3.939 9,1% 54,4%
ELEKTRİK 0 0,0% 135 0,3% 10 18
ELEKTRİK 0 0,0% 50 0,1% 25 18
ELEKTRİK 38 0,1% 179 0,4% 371,1% 60 18

38 0,1% 364 0,8% 857,9%

71.296 100,0% 43.408 100,0% -39,1%

Elektirik Ara Toplam

Toplam

≤ 85 kW
86kW - ≤ 120kW
≥ 121kW 

2001cc - <=2500cc (>100KW)
>2500cc
Hibrit Ara Toplam

1601cc - <=1800cc  (>50KW)
1801cc - <=2000cc
2001cc - <=2500cc (<=100KW)

B/D Ara Toplam

<=1600cc
1601cc - <=1800cc (<=50KW)

≤ 1600cc

≥ 2001cc 
1601cc - ≤ 2000cc

MOTOR HACMİ MOTOR 
CİNSİ

2020 Eylül 2021 Eylül Değişim ÖTV 
%

KDV
% 

2020 Eylül 2021 Eylül Değişim

Adet Pay Adet Pay

7.785 10,9% 3.665 8,4% -53%
30.312 42,5% 13.731 31,6% -55%
24.823 34,8% 12.013 27,7% -52%
6.822 9,6% 12.651 29,1% 85%
1.554 2,2% 1.348 3,1% -13%

71.296 100,0% 43.408 100,0% -39,1%

≥ 140 - < 160 
≥  160 
Toplam

< 100 
≥ 100 - < 120 
≥ 120 - < 140 

CO2 ORTALAMA
EMİSYON DEĞERLERİ 

(gr/km)
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Eylül 2021 Verileri 

Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu 

 
S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, CDV: Car Derived 
Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar 

Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 
 

 
 
 
 
 

2021 Eylül 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay
A (Mini) 0 380 0 0 0 4 0 384 0,9%
B (Entry) 1.163 8.317 0 10 183 5 5.190 14.868 34,3%
C (Compact) 10.679 2.413 77 70 4 278 10.184 23.705 54,6%
D (Medium) 1.821 29 58 0 0 49 1.089 3.046 7,0%
E (Luxury) 681 0 41 2 0 11 427 1.162 2,7%
F (Upper Luxury) 54 0 0 0 0 11 178 243 0,6%
Toplam 14.398 11.139 176 82 187 358 17.068 43.408
Pay 33,2% 25,7% 0,4% 0,2% 0,4% 0,8% 39,3% 100,00

2020 Eylül 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay
A (Mini) 0 495 0 0 0 5 0 500 0,7%
B (Entry) 1.920 12.857 534 39 333 5 3.652 19.340 27,1%
C (Compact) 25.016 5.319 70 208 47 559 13.945 45.164 63,3%
D (Medium) 3.490 225 32 0 0 28 1.155 4.930 6,9%
E (Luxury) 888 0 8 0 0 29 244 1.169 1,6%
F (Upper Luxury) 19 0 0 0 0 23 151 193 0,3%
Toplam 31.333 18.896 644 247 380 649 19.147 71.296
Pay 43,9% 26,5% 0,9% 0,3% 0,5% 0,9% 26,9% 100,00

Değişim 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam
A (Mini) -23,2% -20,0% -23,2%
B (Entry) -39,4% -35,3% -100,0% -74,4% -45,0% 0,0% 42,1% -23,1%
C (Compact) -57,3% -54,6% 10,0% -66,3% -91,5% -50,3% -27,0% -47,5%
D (Medium) -47,8% -87,1% 81,3% 75,0% -5,7% -38,2%
E (Luxury) -23,3% 412,5% -62,1% 75,0% -0,6%
F (Upper Luxury) 184,2% -52,2% 17,9% 25,9%
Toplam -54,0% -41,1% -72,7% -66,8% -50,8% -44,8% -10,9% -39,1%

Adet Pay Adet Pay
Benzin 39.236 55,0% 29.962 69,0% -23,6%
Dizel 27.303 38,3% 6.772 15,6% -75,2%
Otogaz 2.168 3,0% 2.371 5,5% 9,4%
Hibrit 2.551 3,6% 3.939 9,1% 54,4%
Elektrik 38 0,1% 364 0,8% 857,9%
Toplam 71.296 100,00% 43.408 100,00% -39,1%

MOTOR TİPİ 2020 Eylül 2021 Eylül Değişim
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