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EDİTÖRÜN YORUMU

Değerli Meslektaşlarım,

Otomotiv sektöründe artık 5. yılını tamamlamış ve basınımızda “Otomotiv Kong-
resi” olarak adlandırılmış olan “OYDER - Otomotiv Sektörünün Geleceği Kongrele-
ri” 2013 yılında da sektöre ışık tutmaya devam etmiştir. Bu senenin konusu “Gelişim 
için Değişim” di ve konuşmacıları, panelistleri ve sponsorları ile tam anlamı ile De-
ğişim teması işlenmiş oldu. Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan’ın her zamanki gibi 
sektöre hakimiyeti ile önemli mesajları vermesi, Meksika Eski Devlet Başkanı Feli-
pe Calderon’un müthiş deneyimlerini bizlerle paylaşması kongremize katılanlara 
önemli bir vizyon sağlamış oldu. Üç panelimizin her biri konularında uzman olan 
değerli panelistlerimiz ile hem sektör bileşenlerine hem de Yetkili Satıcılarımıza çok 
önemli ipuçları vererek gerek dünyadan örneklerle gerekse geleceğin nasıl şekille-
neceğine dair ipuçları ile katılımcıların hayal güçlerine çağrışım yapmışlardır.

Katılım gösteren tüm dostlarımıza, sponsorlarımıza, moderatörlerimize, konuşma-
cı ve panelistlerimize teşekkür ediyoruz. 

OYDER’in işletmelerinizi destekleyecek yeni projelerini açıklamaya devam ediyoruz. 
Sizlere söz verdiğimiz gibi bu yılın 3. önemli projesini de hayata geçirmeye başlıyo-
ruz.  Şirketlerimizde kârlılık sıkıntısı devam ederken yeni kâr merkezleri yaratmak 
veya bu merkezleri daha efektif kullanmak son derece önemli bir hâl almıştır. İşte 
bu noktada her bir Yetkili Satıcı için çok önemli bir kâr merkezi sigorta acenteleri-
mizdir. Bizler otomotivci olduğumuz gibi aynı zamanda sigortacı olarakta hizmet 
vermekteyiz, bu nedenle acenteliklerimizi maximum seviyede kârlı çalıştırmak du-
rumundayız. İş bileşenleri olarak her ne kadar Otomotiv Sigortaları uzmanlık ala-
nımızmış gibi görünsede aslında sahip olduğumuz müşteri potansiyeli ile Otomo-
tiv Dışı Sigorta branşlarına da yönelmemiz gerekmektedir.

İşte bu noktada personeliniz üzerindeki operasyon yükünü azaltacak ve önemli za-
man kazanımları sağlayacak bir projeyi sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Bu uygulama 
ile artık bir müşterinize hazırlanacak sigorta teklifi sadece birkaç dakikanızı alacak 
ve bu sayede mevcut personeliniz daha efektif hale gelecek. Detaylı açıklamaları 
dergimizin bu sayısında bulacaksınız, bir arkadaşımız sizleri ziyaret ederek uygula-
ma hakkında bilgi aktaracak.

Öncelikle ihtiyacı olan dostlarımız bizi arayarak ziyaret talebinde bulunabilirsiniz.  
Mayıs ayının sonlarında Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız bir çalışma ile sizler için 
önemli olduğunu düşündüğümüz “Aile Şirketlerinde Genç Nesil” temalı eğitim icra 
edilmiştir. Eğitimi veren çok değerli hocamız ile katılımcılar son derece uyumlu bir 
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bizlerde vesile olduğumuz için mutluyuz.

Yaz aylarının hepimiz için başarılı geçmesini diliyorum.

Saygılarımla

Üçüncü 
Projemizde 
Hayata Geçiyor
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EDİTÖRÜN YORUMU

Özgür TEZER
OYDER Genel Sekreteri

H. Şükrü ILISAL
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

Zafer ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

Felipe Calderon
Meksika eski Devlet Başkanı

3 Üçüncü Projemizde Hayata Geçiyor

GELİŞİM İÇİN DEĞİŞİM

6 İç Pazarımızı Geliştirecek Değişimi 
Hayata Geçirmeliyiz

12 Yerli Otomobil İçin 'Altın Hisse' ile 
Devlet Yatırım Yapacak

14 Geleceğin Potansiyeline Cevap 
Verecek Ülkeler Arasında Meksika ve 
Türkiye Yer Alıyor

18 Otomotivde Değişim ve Öncüleri
Nuri Çolakoğlu Moderatörlüğü’nde; Doğuş Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Bayraktar 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar 
ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve CEO'su Ali Kibar konuşmacı olarak yer aldılar.

30 Otomotiv Sektörünün Ekonomi 
Üzerine Etkisi

36 Yetkili Satıcılıkta Değişim Süreci

52 OYDER, yetkili satıcılar için 
sigortacılıkta önemli bir proje daha 
gerçekleştiriyor

Kurthan Tarakçıoğlu moderatörlüğünde 
Ernst&Young Otomotiv Sektörü Lideri Serdar 
Altay, KPMG Otomotiv Sektörü Lideri Ergün Kış ve 
Koç Finansman Satış ve Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Önalp'ın konuşmacı olarak yer 
aldığı "Otomotiv Sektörünün Türkiye Ekonomisi 
Üzerine Etkisi" paneli gerçekleştirildi.

Mehmet Buldurgan’ın moderatörlüğünde; İn Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu, Uzay 
Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Seyra Toprak, 
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, 
Renault-Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar ve 
ikincielotomobilim.com Yönetim Kurulu Başkanı 
Sami Nacaroğlu konuşmacı olarak yer aldığı "Yetkili 
Satıcılıkta Değişim Süreci" paneli gerçekleştirildi.

Değerli dostlarımız dergimizin bu sayısında Sigorta 
Acenteliklerimizin gelişmesi amacıyla 2 proje 
üst üste sizlere sunulmuştur. Birincisi SigortaPro 
firması ile operasyon maliyetlerinizi azaltacak ve kâr 
noktalarınızı arttıracak bir proje, diğeri ise aşağıda 
detaylarını göreceğiniz Mapfre Genel Sigorta - 
Avrasya Danışmanlık işbirliğinde hayata geçen başka 
bir proje. 

66 Avrupa Otomotiv Pazarı 2013 Yılı 
İlk Dört Ayında  %7 Daraldı

60 Otomobil ve Hafif Ticari Araç 
Pazarı, 2013 Yılı İlk Beş Ayında
% 14 Arttı

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv 
pazarı 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde %7 daraldı 
ve 4.746.295 adet seviyesinde gerçekleşti. 2012 yılı 
Ocak- Nisan döneminde toplam 5.105.573 adet satış 
gerçekleşmişti.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye otomobil 
ve hafif ticari araç toplam pazarı %14,13 artarak 
307.647 adet olarak gerçekleşti. 2012 yılında bu 
rakam 269.565 adet olarak gerçekleşmişti. 2013 
yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 
81.468 adete ulaştı. 70.863 adet olan 2012 yılı Mayıs 
ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre 
satışlar %14,97 oranında arttı.

SEKTÖR ANALİZİ

46 OYDER, "Gelişim için Değişim" 
Kongresi Sponsorları

OYDER’DEN HABERLER

54 OYDER ve BUYEM Eğitimleri 
Devam Ediyor

56 ASBİS Ege Bölgesi Eğitimi
İzmir'de gerçekleştirildi

SEKTÖRDEN HABERLER

58 150 milyar Euro’luk Çin otomotiv 
pazarında yer kapma arayışı
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OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal:

İç pazarımızı geliştirecek 
değişimi hayata geçirmeliyiz
OYDER’in düzenlediği Otomotiv Sektörünün Geleceği “Gelişim 
İçin Değişim” kongresi, 22 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşti. 
Meksika Eski Devlet Başkanı Felipe Calderon ve Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın konuşmacı olarak yer aldığı kongre, otomotiv 
sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

“Gelişim için Değişim” konseptiyle 
beşincisi düzenlenen kongre, İstanbul 
Hilton Convention & Exhibition Center’da 
yapıldı. Bu sene 23’üncü yılına giren 
OYDER’in Avrupa ve Türkiye’de 
konu hakkında çok değerli kişilerin 
görüşlerine yer veren, sektörün 
sorunlarını değerlendiren, fark yaratan 
uygulamaları değerlendirme fırsatı 
yaratan bir platform niteliğindeki bu 
paneline, otomotiv sektöründen gerek 
distribütör, gerekse yetkili bayilerin yanı 
sıra, kamu, sigorta şirketleri, banka, 
medya ve diğer mecralardan yaklaşık 
700’ün üzerinde katılım oldu.
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O tomotiv sektörünün önde gelen isimlerini 
bir araya getiren 5. Otomotiv Kongresi’nin 

ev sahipliğini yapan OYDER Yönetim Kurulu 
Başkanı H.Şükrü Ilısal, kongrenin ana temasını 
anlatırken “söz konusu değişim olunca aslında şu 
anda ülke olarak bir milada tanıklık ediyoruz diye 
düşünüyorum. Hem yakın zamanda hayata geçirilen 
Türk Ticaret Kanunu, hem Sermaye Piyasası 
Kanunu hem de bunlara bağlı tebliğler ile ticari 
hayatımız yeni kurallara bağlı hale geliyor. Kayıt dışı 
ekonominin artık tamamen ortadan kalkacağı, adil 
ve hakkaniyetli rekabetin yer alacağı, uluslararası 
ticaret standartlarının yerleştiği bir ticaret hayatı 
artık özlem duyulan değil bizzat yaşanan bir ortam 
haline geliyor. Bunu hem şahsım hem yönetim 
kurulum hem de temsil ettiğim yetkili satıcılar 
adına çok önemsiyorum” dedi.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal, 
2008 global ekonomik krizi sonrası dünyada 
esmeye başlayan değişim rüzgarları birçok gelişmiş 
ekonomiyi derinden sarsarken Türkiye gibi altyapısı 
güçlendirilmiş ülkelere de büyük fırsatlar sunmuş 
olduğuna değinerek,  "Dünyanın önemli finans 
kuruluşları teker teker çökerken, avrupa’daki 
dev bankalar kredi musluklarını kapatıp ticareti 
kilitlerken, ülkeler borçları nedeniyle iflas isterken 
biz bu türbülanstan güçlenerek çıkmayı başardık.

Bu arada Türkiye ekonomisindeki hepimizi 
gururlandıran tablonun en önemli mimarlarından 
biri olan ve aramızda bulunan sayın Ekonomi 
Bakanımız Zafer Çağlayan’a, hem aldığı tüm 
görevlerde gösterdiği üstün performans, hem de 
zaman ayırarak aramızda olduğu için, bir kez daha 

teşekkür etmek istiyorum.  Kendisi ile yaptığımız 
bir sohbette “o kadar çok seyahat ediyorum ki 
bazen sabah uyandığımda nerede olduğumu 
hatırlayamıyorum” cümlesi zaten başarının anahtarı 
olarak hepimize örnek oluyor" diye konuştu.

H. Şükrü Ilısal ülkemizde özellikle son yıllarda 
çok büyük değişimlere şahit olunduğunu dile 
getirerek, "İçerisinde büyük gelişmeleri barındıran 
bu değişimler bizi diğer ülkelerden pozitif yönde 
hızla ayrıştırıyor. Bunun gururunu, işlerini başarı ile 
yürüten ekonomi yönetimimize bırakıp, biz 'gelişim 
için değişim'i sektörümüz için ele alalım" dedi.

H. Şükrü Ilısal bugün ülkemizin iç pazarının son üç 
yıldır 800-900 bin seviyelerine oturduğu durumdan 
söz ederek, bu durumun gelişim için yeni çalışmalar 
yapılması gerektiğini ortaya koyduğuna işaret etti. 
H. Şükrü Ilısal, " Tüketici tercihlerindeki değişim 
ve sektörün buna cevap vermek için içinde olduğu 
gelişim süreci artık karşımıza daha çevreci ve 
daha teknolojik ürünler çıkartıyor. Kendisine 
son derece iddialı bir 2023 hedefi belirlemiş olan 
Türkiye'nin önünde, otomotiv sektöründe küresel 
oyuncu olabilmek için hâla bazı fırsatların olduğuna 
inanıyorum.  

Dünya otomotiv sektöründe, global marka 
yaratabilen sınırlı sayıda ülke var, bunların en 
önemli ve ortak özellikleri tartışılmaz bir şekilde, 
gelişmiş iç pazarlarıdır. Bu ülkeler,  ekonomik 
ölçeklerde ürün geliştirmeye ve üretim yapmaya 
önce iç pazarlarını büyüterek başladılar ve daha 
sonra ihracat fırsatları yakalayarak global pazarlara 
hâkim oldular" diye sözlerine devam etti.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
H. Şükrü Ilısal, Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan ve Meksika eski 
Devlet Başkanı Felipe Calderon

Meksika eski Devlet Başkanı Felipe 
Calderon, OYDER Yönetim Kurulu 
Başkanı H. Şükrü Ilısal'a kongreye 
davet ettiği için şükranlarını 
sunduğunu dile getirdi.
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OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, Türkiye'nin 
nüfusunun Avrupa'ya nazaran çok genç ve dinamik 
olduğunu söyleyerek, "Avrupa’da neredeyse her 
on kişiden altı tanesi otomobil sahibiyken bu oran 
Türkiye'de hala sadece onda bir buçuk, bu da, ne 
kadar önemli bir potansiyele sahip olduğumuzu 
gösteriyor. Bu potansiyelden hemen ve akılcı bir 
şekilde faydalanmalıyız. Bu potansiyeli harekete 
geçirecek,  türkiye yi otomotiv üssü yapacak, 
sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üreterek hayata 
geçirecek çalışmaları, hepbirlikte geliştirmeli ve 
uygulamalıyız.

Bu gelecek vaat eden, büyük ve potansiyel pazarda, 
hepimiz üzerimize düşeni yaparsak inanıyorum ki, 
ana ve yan sanayide yerli marka da yaratabiliriz, 
sektör için global üretim üssü de olabiliriz. 

Tüm bunlara paralel olarak, otomotivin dış ticaret 
dengesine zaten sahip olduğu pozitif ivmeyi de 
güçlendirebiliriz. İstihdam ile vergi gelirleri artırıp 
türkiye’mizi gerçek anlamda otomotivde küresel bir 
oyuncu yapabiliriz. Bu ülke coğrafyasında herkes, 
refah içinde ve mutlu bir yaşam sürmeyi sonuna 
kadar hak ediyor.

İşte bu nedenle, üreticisinden yan sanayiine, 
dağıtıcısından yetkili satıcısına, devletine ve 
hükümetine güvenen bir kişi olarak, sizler gibi 
ben de otomotiv sektörünün büyük potansiyeline, 
değişime, gelişime ve aydınlık geleceğimize 
yürekten inanıyorum.

Otomotiv sektörünün tüketiciye temas eden tek 
derneği olan OYDER 24 yıllık bir geçmişe sahip. 
Yetkili satıcılar türkiye’de, 1.000 adet lider kişiden 
oluşup 100.000 çalışana doğrudan istihdam 
sağlıyor, unutulmaması gereken diğer önemli bir 

konu,  yetkili satıcıların takribi 10 milyar dolarlık 
yatırımlarının tamamı yüzde100 yerli sermaye ile 
gerçekleştirilmiştir" dedi. 

H. Şükrü Ilısal, yetkili satıcılar olarak geleceğe 
umutla baktıklarını dile getirerek, bu bakış 
açısının kendi soyadlarını verdikleri işletmelerden 
rahatlıkla anlaşılabileceğini söyledi. Ilısal, "OYDER 
yönetimi olarak, yetkili satıcıların tek çatı altında 
toplanmasına büyük önem veriyoruz. Kendimize 
önemli bir kutup yıldızı belirledik o da “samimiyet” 
tir. Hatırlayın, yetkili satıcılık mesleğinin kobi 
kapsamında değerlendirilmemesi konusunda her 
platformda sesinizi duyurmaya gayret etmiştik ve 
bugün her bir yetkili satıcımız artık kobi olarak 
kabul edilmiş durumdadır" diye konuştu.

Ilısal, bugünden 2023 yılına baktığında diğer 
sektörlerin ve işletmelerin üzerlerine düşen 
vergi sorumluluklarını yerine getirmiş olduğunu 

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal, “Ülkemizde otomotiv 

sektörünün gelişimine göz atarsak aslında orada da Cumhuriyet Tarihi’mizin 

en parlak dönemlerinden birini yaşıyoruz diyebiliriz. 2010 yılında açıklanan 

“Otomotiv Strateji Belgesi” ekonomimiz ve sektörümüz için bir ilk oldu. Bu 

belge önümüzdeki yılları aydınlatan ve heyecan verici hedefler koyan çok 

kıymetli bir çalışma. strateji belgesinin takibi ve devamlılığı hepimiz için çok 

önem arz ediyor. Kendisine son derece iddialı bir 2023 hedefi belirlemiş olan 

Türkiye’nin önünde, otomotiv sektöründe küresel oyuncu olabilmek için hala 

bazı fırsatlar olduğuna inanıyorum. Dünya otomotiv sektöründe global marka 

yaratabilen sınırlı sayıda ülke var. Bunların en önemli ve ortak özellikleri 

tartışılmaz bir şekilde gelişmiş iç pazarlarıdır. Bu ülkeler ekonomik ölçeklerde 

ürün geliştirmeye ve üretim yapmaya önce iç pazarlarını büyüterek başladılar 

ve daha sonra ihracat fırsatları yakalayarak global pazarlara hakim oldular. 

Bizim de bu yoldan ilerleyerek iç pazarımızı geliştirecek değişimi hayata 

geçirmeliyiz.”

OYDER misyonu gereği üretici / dağıtıcı ve tüketici arasında köprü görevi 
üstlendiği, tüketiciyi ve onun çıkarlarını yakından ilgilendiren güncel 
konuların tüm detayları ile ele alınmasını sağlamasını hedeflediğinden 
dolayı bu kongrelerde amacı; yılda en az bir defa otomotiv sektörünün 
en önemli oyuncularını bir araya getirmek; bilimsel ve sosyal olarak 
sektörel birliktelikleri pekiştirmek; politik, teknolojik ve sosyal yeniliklerin 
farkındalığını arttırmak ve elde edilen yıllık verileri katılımcılarla 
paylaşmaktır. Öte yandan her yıl, dünyada iz bırakmış fikir liderlerinin 
ağırladığı kongrelerde dünya ekonomisine yön veren stratejilerin 
sektörümüzle entegrasyonu konusunda liderlik etmek adeta OYDER'in 
ikincil misyonu haline gelmiştir.
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ifade ederek "Böylece otomotivin ve akaryakıtın 
üzerindeki vergilerin makul seviyelere düştüğünü, 
alınan tedbirlerle yollarımızda 15 yaşın üzerinde 
dolaşan bir tek aracın kalmadığını, böylece güçlü 
bir iç pazarda bir yılda satılan otomotiv ürünlerinin 
artık milyonlarla ifade edildiğini görüyorum. 
Ayrıca otomotiv sektöründe dağıtıcılarımız ile 
yetkili satıcılarımızın hem riskleri, hem de gelirleri 
daha adil bir şekilde paylaştığını, tüm yetkili 
satıcılarımzın,  daha kurumsal, daha hesaplı ve 
planlı, yapılmış yatırımlarla, kazanaçlarının çok 
daha dengeli olduğu işletmelere sahip olduklarını, 
görmek istiyorum" diye konuşmasını sürdürdü.

Bu duygu ve heyecanla, biz tüm sektör temsilcileri 
olarak ortak görüşlerini paylaşmak istediklerini 
dile getiren H. Şükrü Ilısal, "Türkiye’de iç pazarın 
gelişmesi için, vergilerin avrupa standartlarına 
gelmesi adına, gerekli çalışmaları başlatmanızı 
bekliyoruz. Artık birer kobi olarak kabul edilen 
işletmelerimizin güçlenmesi için pozitif ayrımcılık 
yapılmasını istiyoruz.

Türkiyedeki otomobil parkının her geçen gün biraz 
daha yaşlandığı gerçeği ile teknolojik yeni ürünleri 
teşvik etmek için, kuralları çok net belirlenmiş 
hurda uygulamalarının hızla devreye alınmasını 
bekliyoruz. Elektrikli araçlar için verilen vergi 
desteğinin aynı zamanda hibrit ve düşük emisyonlu 
çevreci araçlara da sağlanmasını bekliyoruz.
Sektörümüzdeki kaliteli iş gücü istihdamı için 
bizlerin yaptığı eğitim yatırımlarına devletimizinde 
daha fazla destek vermesini arzu ediyoruz" dedi.

Konuşmasında meslektaşlarına da seslenen H. 
Şükrü Ilısal, " Başkanlık yaptığım süre boyunca, 
ısrarla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların 

sonrasında, hep bizimle birlikte olan yetkili satıcı 
meslektaşlarımın, yaptıkları işten biraz daha gurur 
duyarak buradan ayrılmalarını hedefledim. 

Çok büyük boyutta yatırım yapmış, bu kadar 
eğitimli insanı istihdam eden, varını yoğunu işine 
koymuş yatırımcılar olarak kendi gücünüzün 
farkında olun. Gerektiğinden fazla yatırım 
yapmayın ve giderlerinizi kontrol altında tutun. En 
büyük yatırımınızı insana yapın, aile bireylerinin 
ve çalışanlarınızın eğitimini yükseltin. Hızla 
kurumsallaşmanızı tamamlayın. Otomotiv sektörü 
içerisinde kendinize alternatif gelir kaynakları 
yaratın. Velinimetimiz müşterilerimize gereken 
özeni gösterin. Onları hiç bir şekilde riske etmeyin. 
Ve en önemlisi sizin için çalışan derneğinize sonuna 
kadar sahip çıkın. Hepimizin ortak sorumluluğu, 
devir aldığımızdan daha iyisini bırakmaktır 
unutmayın" diye konuştu.

"2023 yılında 15 yaş ve üzeri araç kalmamalı"

H. Şükrü Ilısal 2023 yılında sektörde görmeyi dilediği tabloyu da şu 

şekilde tarif etti: "Diğer sektörlerin ve işletmelerin üzerlerine düşen vergi 

sorumluluklarını üstlenmiş olduğunu ve böylece otomotivin üzerindeki 

vergilerin makul seviyelere düştüğünü, alınan tedbirlerle karayollarımızda 

15 yaşın üzerinde dolaşan bir tek aracın kalmadığını, böylece güçlü bir iç 

pazarda bir yılda satılan otomotiv ürünlerinin artık milyonlarla ifade edildiğini, 

tüm yetkili satıcılarımızın daha kurumsal ve daha planlı yapılmış yatırımlarla 

kazançlarının çok daha dengeli olduğu işletmelere sahip olduklarını görmek 

istiyorum."

Sektör paydaşlarına işbirliğini artırma çağrısı yapan Ilısal, yetkili satıcılık 

mesleğinin KOBİ kapsamında değerlendirilmesini temin etmelerinin birlik ve 

beraberliğin bir örneği olduğunu ifade etti.





12 HAZİRAN 2013

GELİŞİM İÇİN DEĞİŞİM

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan:

Yerli otomobil için 'altın hisse' 
ile devlet yatırım yapacak

Çağlayan, Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği (OYDER) tarafından bu yıl 
"Gelişim için Değişim" konsepti ile 
düzenlenen 5. Otomotiv Kongresi'nin 
açılışında yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin otomobilin motorunu 
da aktarma organlarını da yapacak 
akla, bilgi birikimine, mühendise, 
müteşebbise sahip olduğunu 
belirterek, "Size soruyorum; kafamız 
bir Alman'dan, bir İtalyan'dan, Japon 
ya da Koreli'den daha mı az çalıyor? 
İddia ediyorum daha da fazla 
çalışıyordur" diye konuştu. 
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E konomi Bakanı Zafer Çağlayan, yerli otomobil 
yapılmasına ilişkin, "İlk defa açıklıyorum; 

içinizde bir 'babayiğit' varsa, içinizde 'ben yerli 
otomobili yapacağım' diyen varsa, gelin kardeşim 
sizlerle özel teşvik konuşmaya hazırız" dedi.

Çağlayan, OYDER tarafından bu yıl "Gelişim için 
Değişim" konsepti ile düzenlenen 5. Otomotiv 
Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin otomobilin motorunu da aktarma 
organlarını da yapacak akla, bilgi birikimine, 
mühendise, müteşebbise sahip olduğunu belirterek, 
"Size soruyorum; kafamız bir Alman'dan, bir 
İtalyan'dan, Japon ya da Koreli'den daha mı az 
çalıyor- İddia ediyorum daha da fazla çalışıyordur" 
diye konuştu.

Yerli otomobil konusunu, Türkiye'nin dışarıya 
bağımlılığını azaltmak için "göbek bağını kesme"ye 
benzeten Bakan Çağlayan, şunları kaydetti: 
"Türkiye bunu yapabilecek güce, akla, sermayeye 
sahiptir. Yan sanayimizle iftihar ediyorum. Yan 
sanayimiz bir otomobilin yüzde 85'ini yapabilecek 
yetkinliliğine, güce ve imkana sahiptir. Türkiye, 
otomobilini, uçağını, helikopterini de üretecek. 
Yerli otomobilden kastımız adının Ahmet, Mehmet 
olması değildir. İstiyorum ki nasıl Hyundai 
denildiğinde Güney Kore, Toyota denildiğinde 
Japonya akla geliyorsa, Türkiye'nin otomobil 
markası olduğunda Türkiye akla gelsin."

"İçinizde 'babayiğit' varsa gelin özel teşvik 
konuşalım"

Çağlayan, hükümet olarak yerli otomobil yapılması 
konusunda sonuna kadar kararlı olduklarını 
belirterek, şunları kaydetti: "Bunu burada ilk defa 
açıklıyorum; içinizde bir 'babayiğit' varsa, içinizde 
'ben yerli otomobili yapacağım, çağrıya uyuyorum' 
diyen varsa, yerli ya da yabancı kim olursa olsun 
gelin kardeşim sizlerle özel teşvik konuşmaya 
hazırız. Gelin oturup beraber tartışalım. Şunu 
çok iyi bilmenizi istiyorum; devlet olarak böyle 
bir yatırım için de adeta 'sessiz hisse' denilen bir 
anlamla bir 'altın hisse' ile devlet olarak yatırım 
yapacak özel sektörümüzün yanında olmayı 
aklımıza koyduğumu bilmenizi istiyorum. Daha ne 
istiyorsunuz."

"ABD'de hiçbir kontrole tabii tutulmadık"

Türkiye'nin son 10 yılda ekonomi, siyaset ve 
demokratik hayatında değişim gösteren bir ülke 
olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin son yıllarda 
dünyadaki tüm rakiplerinden pozitif ayrışarak, 
küresel krizden başarıyla çıkan, krizi fırsata çeviren, 
krizden dersler çıkaran ve yeni bir yol haritası 
belirleyen bir ülke olduğunu kaydetti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki 
heyetin ABD'ye yaptığı ziyareti hatırlatan 
Çağlayan, şunları anlattı: "ABD'ye ben de gittim. 
ABD'ye çeşitli vasıflarımla yıllardır çokca ziyaret 
gerçekleştirdim. 11 yıl önce dönemin Başbakanı 
Bülent Ecevit ile beraber 23,5 milyar dolar 
IMF'e borcu olan, 1 milyar dolar borç almasa 
memurunun maaşını ödeyemeyecek bir Türkiye 
olarak Amerika'ya seyahatte bulunmuştum. 11 
yıl önce New York'tan Washington'a geçmek 
için havaalanına giden 4 veya 5 otobüs dolusu 
iş adamının yolunun kesildiği, Amerikan 
polislerinin adeta bir suçlu arar gibi herbirimizi 
tek tek aradığını, polis köpekleriyle iş adamlarının 
koltuklarının, valizlerinin arandığı günü dün gibi 
hatırlıyorum. IMF'ten borç almayı bırakın, IMF'e 
borcunu sıfırlamış, IMF'te masa pozisyonunu 
değiştirmiş, 'sizin için ne yapabiliriz-' diyen bir 
Türkiye olarak Başbakanımızın liderliğinde, bugüne 
kadar hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına 
gösterilmediği bir ilgi gösterildi."

Çağlayan, ABD'ye hiçbir şekilde kontrole tabii 
tutulmadan girip, kontrole tabii tutulmadan 
uçaklara binmelerinden memnuniyet duyulduğunu 
ifade ederek, "Olayın iki boyutunu da yaşamış bir 
insan olarak bunu ifade etmek isterim" dedi.

Uluslararası alanda saygın bir rol üstlenen 
Türkiye'nin bu noktaya kolay gelinmediğini 
belirten Çağlayan, "Türkiye'nin nereden nereye 
geldiğini, Türkiye algısının önemini göstermek için 
anlatıyorum" diye konuştu. 

Yerli otomobil konusunu, 
Türkiye'nin dışarıya 
bağımlığını azaltmak için 
‘göbek bağını kesme’ye 
benzeten Bakan Çağlayan, 
yan sanayinin bir 
otomobilin yüzde 85'ini 
yapabilecek yetkinliğe, 
güce ve imkana sahip 
olduğunu, Türkiye’nin 
otomobilini, uçağını, 
helikopterini ve jetini de 
üreteceğini söyledi.
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Geleceğin potansiyeline cevap 
verecek ülkeler arasında 
Meksika ve Türkiye yer alıyor
Kongrenin konuk konuşmacısı 
Calderon, Türkiye ve Meksika'nın 
dünyada hak ettiği yeri aldığını 
belirterek, bu iki ülkenin sanayi 
gelişimini, yeniliğe ve insan 
sermayesine dayandırdığını kaydetti.
Calderon, otomotiv sanayine 
gelindiğinde iki ülkenin de verimli, 
etkin ve rekabetçi olduğunu ifade 
ederek, "Biz katma değeri yüksek 
ürünlere yatırım yapıyoruz. Bu da 
uzun vadeli ekonomik gelişimin en 
uygun yoludur. Meksika ihracatta, 
ABD'ye bağlıdır. Küresel krizde 
sorunlar yaşadık. Birçok önlem 
alınıp gerileme hafifletilmiştir" diye 
konuştu.

M eksika eski Devlet Başkanı Felipe Calderon 
konuşmasına OYDER Başkanı H. Şükrü 

Ilısal'ın davetine şükranlarını sunarak başladı. 
Calderon, Türkiye'de olmakla iki ülkenin bir 
çok ortak noktasının olduğunu gördüğünü dile 
getirdi. Calderon,  Biz çok yönde benzer ülkeleriz. 
İki ülkede önemli uygarlıkların temeli, ve farklı 
zamanlarda dünyayı kendilerinin sanat, bilim 
ve kültürleriyle etkilemişlerdir. İkimizde kıtalar 
arasındaki coğrafi köprüleriz. Su açıktır ki Türkiye 
Avrupa ve Asya arasında bir köprüdür. Ve Meksika 
da kuzey ve güney Amerika arasındaki köprüdür." 
diye konuştu. 

Calderon Türkiye ve Meksika'nın gelişen ekonomik 
güçleriyle 21. Yüzyılda hak ettikleri yerleri alan iki 
ülke olduğunu belirtti. 

Calderon, "Meksika ve Türkiye ayırt edici bir 
avantajı var, biz doğal kaynaklar ve ticari ürünler 
yerine sanayi nin gelişmesine yönelen, yenilikçi ve 
insan fikrine önem veren uluslarız. İki ülkedeki 
üretici ve bir hayli çekişmeli otomobil sanayisi bu 
yüksek önem verilen yatırım stratejisinin önemli 
bir örneğidir ve bence bu uzun vadeli ekonomik 
gelişimin en iyi göstergesidir" diye konuştu.

Calderon, iki ülkenin birbirinden öğreneceği çok 
şey olduğunu aktararak,"2013 deki ekonomik 
büyüme, IMF in sonuçlarına göre, küresel seviyede 
yüzde 3,2 olacaktır. IMF bu ekonomik büyümeyi 
3 çeşit ekonomik büyüme modeline koymuştur 
yani 3 hızlı iyileşme modeli gibi. İlk model birleşen 
ekonomilerdir. Meksika ve Türkiye bu modelin 

Meksika eski Devlet Başkanı Felipe Calderon:

Felipe Calderon: "Size en 
önemli tavsiyem, eğer 
bir sektör geliştirmek 
istiyorsanız bu konuda 
meslek liseleri ve 
üniversiteler açılmasına 
destek olmalısınız. Bu 
eğitim kurumlarında 
kaliteli teknisyen ve 
mühendis yetiştirerek 
istediğiniz sektörün 
gelişiminde önemli bir 
adım atabilirsiniz' dedi.
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içinde yer almaktadır. Birleşen ekonomiler 
beklenenden yüzde 5 oranla 2014'de ilk sırada 
olacaklar. İkinci model Amerikan ekonomisidir. 
Amerika ekonomisi büyüyor ve gelişiyor ama 
büyüme oranı neredeyse yüzde 2'yi yakalamış 
durumdadır. Avrupa'da ise bu yıl ki gelişme 
olumsuz olarak tahmin edilmektedir" dedi.

Calderon, gelecekte ne gibi problemler gördüğüne 
ilişkin değerlendirmeler yaparak, "Avrupa'da hala 
problemler yaşanıyor. Bu bir riski içermektedir. 
Bunun yanı sıra ABD ekonomisi büyüyor fakat 
bunun yanı sıra rekabet kaybı, yaşlı nüfus ve 
çözülemeyen sosyal güvenlik sistemi büyük bir 
probleme işaret ediyor. Ayrıca Hindistan ve Çin'e 
de bakacak olursan, Hindistan kötü bir yıl yaşadı 
ama bugün iyileşmektedir. Çin ekonomisi büyüme 
konusunda iyileşmektedir" diye konuştu.

Calderon, Meksika ve Türkiye'nin barındığındı 
potansiyellere de değinerek, "Sadece 4 yıl önce, 
Meksika tarihindeki en kötü ekonomik anlarını 
yaşadı. Bir ülkenin başına gelebilecek en kötü 
şeyleri hayal edebilirsiniz ve 2009'da bunlardan 
birçoğu Meksika'nin başına geldi. Bu durumda biz 
yöneticiler olarak bir şeyler yapmak zorundaydık.  
İlk olarak, kriz başladığı zaman Meksika bütün 
önlemleri aldı. Ekonominin kısır bir döngüye 
girmemesi için elimizden geldiğince fazla iş 
yapmaya çalıştık. Ülkenin en fakir alanları için 
uğraşıp bu alanlarda yasayanlar için iş programları 
geliştirdik. Krizden en çok ihracat yapan 
şirketlerimiz etkilendi. Özellikle 2009 yılında 
otomobil sektöründe yarım milyon insan işsiz 
kalma durumuyla karşı karşıya kalmıştı. 

Bu badireyi atlatabilmek için bazı anlaşmalar yaptık.  
Şirketler ve çalışanlar kazançlarında bir kesintiye 
gitme anlaşmasıydı. Yani çalışanlar az maaş almayı 
kabul ettiler. Çalışanlar maaşlarının 3'te birini 
devlete ödediler. Bu şekilde, yarım milyon insanın 
işsiz kalmasını önlemiş olduk" dedi. 

Calderon, Meksika krizinden çıkış için makro 
ekonominin ana yapısını korumaya çalıştıklarını 
söyleyerek, "Bir yandan ekonomiyi düzeltmeye 
çalışırken öte yandan da sürekliliğini korumaya 
çalıştık. Bu durum bütçe açığının artmasına neden 
oldu. Avrupa'da yapılan yanlış tam da buydu. Bu 
yüzden bütçe açığını kapatmak için zor bazı kararlar 
almak durumunda kaldık. Vergileri yükselttik, 
aynı zamanda çok büyük ve yetersiz şirketleri 
kapattık. Daha sonra 10 yıllık dönemim boyunca 
iç yatırımlara destek verdik. Bütçeden değil özel 
sektörden gelen fonlar oluşturduk. Yüzde 3'ler 
düzeyinde olan altyapı yatırımlarımız yüzde 5'e çıktı 
ve 50 milyar dolar kazanmış olduk. Yeni otobanlar 
inşa ettik ya da altyapıyı daha modernleştirdik.  
Yani biz rekabeti iyileştirmek için çok fazla yatırım 
yaptık. Bu durum krizden çıkış için anahtar bir 
çözümdü" dedi.

Calderon, emeklilik reformu yaptıklarını da 
söylerek, "Ülkemizin genel üretimini artırdık. Vergi 
sisteminde iki yeniliği hayata geçirdik. Son olarak 
da iş hukuku reformu yaptık. Bu açıdan Türkiye 
içinde önemli olabilecek değişimleri düzenledik" 
diye konuştu. 

Calderon, Meksika otomotiv sanayininin başarısına 
da değinerek, "Ürünün hangi ülkeden geldiği 
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bizi ilgilendirmiyor. Beni Meksika'da çalışınların 
o ürünleri birleştirmesi ve son ürünü yapması 
ilgilendiriyor. Biz sadece ekonomiye yatırım 
yapmadık, aynı zamanda kendi insanımıza yatırım 
yaptık. Eğitim ve sağlık konularında önemli 
atımlar gerçekleştirdik. İlköğretim harcamalarının 
tamamını karşıladık. Gençer için liseler ve 140 
yeni devlet üniversitesi açtık. Bu okullar sayesinde 
yeni mühendisler yetişerek sanayimizde çalışmaya 
başladılar. 

Bunun yanı sıra bürokrasiyi azaltarak iş yapma 
imkanını kolaylaştırdık. Küçük ve orta büyüklükteki 
yatırımcılarımızı destekledik. Düşük faizler ile 
otomotiv tedarikçilerine yatırım için seçenekler 
sunduk. Bu sayede Meksika'da otomotiv parçası 
üretmek Amerika'ya kıyasla yüzde 13 daha ucuz 
hale geldi" dedi. 

Calderon, Meksika otomotiv sektörüne de 
değinerek, "Biz araç üzerinden alınan vergileri 
düşürdük. Meksika yılda 3 milyon araç ürettiyor. 
Bunun sadece 500 bini iç pazara satılıyor diye 
konuştu. Calderon kendisinin devlet başkanı 
olduğu zaman Meksika'nın dünyanın 9. büyük 
otomotiv sanayisine sahip olduğunu dile getirerek, 
bugün 4. sıraya geldiklerini söyledi. Calderon, 
"Geleceğin potansiyeline cevap verecek ülkeler 
arasında Meksika ve Türkiye yer alıyor. Eğer size 
bir öneri vermeme izin verirseniz, siz iç pazara 
ve serbest ticarete yönelmelisiniz. Dünyaya en iyi 
üretim yapma şartlarını sağlamalı ve aynı zamanda 
Türkiye'deki müşterileri de araçlara kolay ulaşım 
imkânı sağlamalısınız. 

Hem iç  hem de uluslararası pazar olarak 
Türkiye'deki otomobil sanayi büyük bir büyüme 
potansiyeline sahiptim. Her zaman problemler ve 

güçlükler olacaktır. Başarı hiçbir zaman garanti 
değildir. Ancak belirsizlikte ve negatiflikte bile çok 
çalışırsanız, emininki daha iyi ve daha güçlü bir 
otomobil sanayisi olacaksınız ve daha iyi rekabete 
sahip ekonominiz olacaktır. Ve büyük Türk 
Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki, 'Zafer, zafer 
benimdir diyenlerindir. Başarı ben başaracağım 
diyerek başlayanlarındır ve sonunda basardım 
diyenlerindir.' Ve ben de hepinize zafer ve başarı 
dolu bir gelecek diliyorum" diye konuşmasını 
sonlandırdı.

Dünyanın gözü şimdi MIST ülkelerinin üzerinde

Meksika’nın otomotivde hızlı büyüdüğü 2006-2012 yılları arasında devlet 

başkanı olan Felipe Calderon da konuşmasında Türkiye ve Meksika’nın 21’inci 

yüzyılda yükselen ekonomik güçler olduğunu belirterek, “Her iki ülkede de 

yüksek rekabet barındıran otomotiv endüstrisi, uzun vadede ekonomik ilerleme 

sağlamak için katma değer sağlayan şirketlere yapılan yatırımların bir örneğidir.” 

dedi. Calderon, BRIC ülkelerine şimdi Meksika, Endonezya, Güney Kore ve 

Türkiye’den oluşan MIST ülkelerinin eklendiğini söyledi. Calderon, dünyanın 

gözünün artık MIST ülkeleri üzerinde olduğunu kaydetti. Calderon, bir sektör 

geliştirmek içinse bu konuda meslek liseleri ve üniversiteler açılmasına destek 

olunması gerektiğini dile getirdi.

"Yeni orta sınıf ekonomik büyümenin başını çekecek"

"Dünyanın ekonomik performansı, Brezilya, Rusya, Hindistan, ve Çin'in bulunduğu 
BRIC ve Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye'nin bulunduğu MIST gibi 8 
ülkenin elinde olacak" diyen Calderon, şunları söyledi:

"21. yüzyıla dünyanın yeni ekonomik fenomen oluşturacağız. Bu yeni fenomen 
de ülkelerimizde ortaya çıkan yeni orta sınıftır. İlk defa araba, ev, bilgisayar alan 
orta yeni orta sınıf oluşacak. İşte bu orta sınıf ekonomik büyümenin başını 
çekecek. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte bütün dünyada bu olacak."

"Yerel marka planlamadık ama günün birinde olabilir"

"Meksika'nın otomobil markasını oluşturmayı hiç planlamadınız mı-" sorusu 
üzerine Calderon, Meksika'nın Mastretta isimli aracının bulunduğunu, çok popüler 
bir ailenin soyadı olduğunu belirterek, bu aracın, güzel, hoş ve spor bir araç 
olduğunu, ancak yüksek fiyattan satışa sunulduğunu ve yılda 30 araç üretildiğini 
bildirdi.

Calderon, Meksika ve Türkiye'nin ortak üretim yapıp yapamayacağına ilişkin, 
bunun olabileceğini, ancak birçok beceri gerektirdiğini ifade ederek, "Bilimsel 
çalışmaların sadece bir mühendis grubuna zaman ve mekan sağlayarak 
yapamazsınız. Uygun bir çevre ve bilginin yaratılması uygun olur. Yerel bir marka 
planlamadık ama günün birinde böyle bir şey olabilir" diye konuştu.
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Otomotivde 
Değişim ve 
Öncüleri
Nuri Çolakoğlu Moderatörlüğü’nde; 
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Aclan Acar, Bayraktar 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Bayraktar ve Kibar Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
CEO'su Ali Kibar konuşmacı olarak 
yer aldılar.

G elişim İçin Değişim Kongresi'nde düzenlenen 
ilk panel olan "Otomotivde Değişim ve 

Öncüleri" Paneli'nde siyası yapı, siyasetçi bakışıyla 
stratejiler ekonomik uygulamalarda algı, bütünsel 
ve tümden gelimli bir uygulamayla stratejilerin 
doğru tespiti ele alındı. Dünyadaki genel gidişata 
vurgu yapılarak, 2012’nin sıkıntılı geçtiğini ancak, 
Avrupa’daki gibi geçmediği 2013 yılının ilk 3 ayının 
verimli olduğu ve gelişme sinyali verdiği konuşuldu.

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Aclan ACAR

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan 
Acar 2013 yılına olumlu baktığını dile getirdi. 
Aclan Acar, dünyadaki durgunluğun gelişmiş 
ülkelerde devam etmesi sonucunda Türkiye'ninde 
bu bu gelişmelerden etkilendiğini söyledi. Aclan 
Acar, "Türkiye açısından Avrupa'ya nazaran gerek 
büyüme hızı, gerek yatırımların hızı açısından 
olumlu bir yıl oldu. Otomotiv sektörünün 
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geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir performans 
göstereceği bir yıl olacak" dedi. Aclan Acar bu 
süreci ele alırken değişim konusuna değindi. Acar, 
"Dünyada önemli değişimler yaşanırker, bireyin öne 
çıktığı bir yapılanmaya doğru yöneliyoruz. Yetkili 
satıcılar birebir müşteri ile temas eden ekiplerdir. 
Bu yüzden gerek servis kalitesi, gerek müşteri 
ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmetler Türkiye'yi 
Avrupa'nın diğer ülkelerine göre daha ön plana 
çıkartıyor" dedi.

Otomotiv sektörünün en önemli sorunlarının 
başında vergi konusunun geldiğini hatırlatan Aclan 
Acar, "Vergi yükü sektörde bir ayak bağı teşkil 
etmektedir" diye konuştu.  

Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa BAYRAKTAR

Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Bayraktar, 2012 yılının sonunda ve 2013 yılı başında  
beklentilerinin temkinli iyimserlik olarak ortaya 
koyduklarını dile getirdi. Bu yılın ilk dört ayındaki 
yüzde 14'lük büyümenin sevindirici olduğunu 
söyleyen Mustafa Bayraktar, "Ekonomi büyüdüğü 
sürece otomobil sahipliğine talep de artıyor. 
Vergilerin değişmeden sabit kaldığını düşünürsek, 
tamamen hane halkının gelirinin büyümesiyle 
doğru orantılı bir sektörün içindeyiz" dedi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali KİBAR
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Kibar, önümüzdeki dönemde üç 
seçimin yapılma ihtimalini hatırlatarak, Türkiye 
ekonomisinin 2001 ve öncesinde yaşadığı bir çok 
krizden önemli dersler aldığını söyledi. Ali Kibar, 
"2008 yılından bu yana Avrupa'yı kasıp kavuran 
kriz ortamından Türkiye kendini koruyup, iyi bir 
konuma geldi. Bu sonuçlar önümüzdeki dönemde 
piyasaların seçime olan yaklaşımlarını olumlu 
anlamda değiştirdi. Artık eski kırılganlıkların 
yaşanmayacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra 
önümüzdeki yıllara sadece Türkiye açısından 
bakmamak gerekiyor. Bölgemiz coğrafyasında 
krizler yaşayan ülkelerin yavaş yavaş bu krizden 
çıkma sinyalleri olumlu gelişmelerin başında 
geliyor" dedi.

Ali Kibar, otomotiv sektöründeki üretici 
firmaların ihracat yapabilme kabiliyetlerini 
sürdürebildiği sürece, iç pazara olan satış baskısının 
azalacağından söz etti. Ali Kibar, iç pazarın ithalata 
yönelmesininde unutulmaması gerektiğini hatırlattı. 

Ali Kibar, Türk lirası üzerindeki faiz yükünün 
sürekli azalmasının piyasanın canlanmasına 
anlamında olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.
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"Yeni hayat tarzı otomotiv sektörünü 
nasıl etkileyecek?"

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Aclan ACAR

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan 
Acar dünyanın kaynaklarının çok hızla tüketildiğini 
söyleyerek, "Dünyanın genelinde gelir seviyesi 
yükseldikçe, harcama eğilimleri arttıkça kısıtlı olan 
doğal kaynaklar da buna paralel olarak etkileniyor. 
Bu açıdan üretici firmalar açısından yeni 
teknolojiler devreye alınıyor. Daha küçük motor 
hacimli, daha az yakıt tüketen, verimliliği daha 
yüksek ama sürüş keyfini de azaltmayan araçlar 
geliştiriliyor" dedi.

Türkiye'de satışların önemli bir bölümünün 1,6 
motor hacimli araçlar olduğu bilgisini veren Aclan 
Acar, "Bilgisayar teknolojileri otomobillerin içine 
girdi. Mekatronik uygulamaları geliştirildi. Kısaca 
araçlar yürüyen bilgisayarlar haline geldi" diye 
konuştu.

Aclan Acar, gelecekte kalitesi daha yüksek daha 
iyi eğitilmiş personelle çalışmanın bir zorunluluk 
olduğunu dile getirdi. Aclan Acar, "Çünkü 
ürettiğimiz ve satışını yaptığımız araçların da 
kalitesi gelişiyor. Öte yandan bu araçların yedek 
parçası, bakım ve servis hizmetleri de önem 
kazanacak. Otomobilin üretimi olayın sadece 
bir boyutudur. Sektörün en önemli ayağı satış, 
pazarlama, marka değeri yaratma ve satış sonrası 
hizmetlerdir. Tüketici otomobili satın aldığında 

Otomotivde Değişim ve Öncüleri Paneli Moderatörü Nuri ÇOLAKOĞLU

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan ACAR

ortalama olarak 4-5 yıl otomobil sahipliğini devam 
ettiriyor. Dolayısıyla satış bir kere yapılırken, 
yetkili satıcılar önümüzdeki yıllarda tüketicilerle 
işbirliğini sürdürüyor. Satış sonrası hizmetleri doğru 
veremeyen bir markanın yaşama şansı azalıyor" 
dedi.

Aclan Acar, değişen ve gelişen dünyaya uygun 
kurumsal yönetişim, personel, servis ve satış sonrası 
hizmet yapısının mutlaka oluşturmak gerektiğine 
işaret etti. 

"Otomotiv pazarı gerçek 
potansiyelini ne zaman 
yakalayabilir?"

Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa BAYRAKTAR

Mustafa Bayraktar üretici, dağıtıcı ve yetkili 
satıcı sektörde değişen dinamikleri hızla uyum 
sağladığından söz etti. Bayraktar, Türkiye'de 
değişmeyip gelişemeyen bir noktayı işaret ederek, 
"Bu şu andaki  araç parkamızdır. Araç parkımızın 
ortalama yaşı 12'dir. Bunun yüzde 35'i 20 yaş, yüzde 
22'si 22 yaş üzeridir. Araç parkının tam tersi bir 
yerde Türkiye'nin genç nüfusu var. Elbette her yıl 
800-900 bin adetlerde araç satılıyor. İşte buradan 
hareketle gerçek potansiyelin bu adetler mi olduğu 
sorgulanabilir" dedi. 

Bu potantisiyelin gelişimini yüksek vergilerin 
etkilediğini söyleyen Bayraktar, "Kullanım 
vergisinin dünyada hiç bir yerde olmadığı gibi 
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kullandıkça da azaldığı gelişmiş bir ülke yoktur. 
Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi olma 
hedefi vardır. Sanayimizin ise 4 milyon üretim 
seviyelerine gelmesi beklenmektedir. Bunun 
yanı sıra hedeflerimiz için iç pazarın büyümesi 
çok önemlidir. Ama mevcut vergi yapısıyla bu 
hedeflerin gerçekleşmesi imkansız gözüküyor" dedi.

Mustafa Bayraktar, pazarın büyüklüğü ve 
gelişiminin farklı olduğunu dile getirerek, 
"Türkiye'de gelişimin olması için, kullanılmış 
araçların ortadan kaldırılması konusu önem 
kazanıyor. Distribütörler önemli bir sorumluluk 
alarak Ömrünü Tamamlamış Araçlarla ilgili 
şirketlerle anlaşmalar yaptılar. Yetkili satıcılar 
işin toplama merkezi kısmında yer aldılar. Ama 
geçen yıl 12 milyon adet hafif ticari ve otomobilin 
bulunduğu bir araç parkından ÖTA merkezlerine 
gelen sayı 1.500 olarak gerçekleşti" dedi.

Mustafa Bayraktar, Ömrünü Tamamlamış 
Araçlar konusunda asıl yapılması gerekenin 
hurda işleyişinin sürdürülebilirliğinin net olarak 
belirlenmesi gerektiğini aktardı. Bu konuda yapısal 
değerlerin doğru konmasının aciliyetine dikkat 
çekti. Bayraktar, "Yanlış temelin üzerine bina inşa 
etmemiz mümkün değil. Bu yüzden sürdürülebilir 
bir sistemin ortaya konması gerekiyor" diye 
konuştu. Bu konuda önerilerini sıralayan Bayraktar, 
"Yegane yapılması gereken şey, mevcut vergi 
sisteminin değiştirilmesidir. Bu sistem değişirken 
bir taraftan da uygulanabilir hale gelmesi de 
gözetilmelidir" dedi. 

Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BAYRAKTAR

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su  Ali KİBAR

Bayraktar Türkiye'de otomobillerden, yakıtlardan, 
alkol ve tütün mamüllerinden alınan özel 
tüketim vergilerine değinerek "ODD olarak bir 
çalışma yaptık. Önerilerimizi sıralayarak yola 
bir yerden başlamamız gerektiğini söyledik. 
Bir taraftan hemen bugünden motorlu taşıtlar 
vergisinin artırılmamasını dile getirerek, ileriki 
bir vadede artacağını belirterek bir beklenti 
oluşturmanın gerekliliğine işaret ettik. Tüketici 
elindeki ürünün değerinin düşeceğini görerek 
diğer bir taraftan değiştirmeye karar vermesinin 
kolaylaşacağını devlet yöneticilerimize aktardık. 
Bu durumun tüketimi ve cari açığı körükleyeceğini 
düşünmüyoruz. ODD çalışmasında bu gelişmeleri 
ekonometrik bir modelle ortaya koyarak 
sektörümüze ve devletimizin dikkatine sunduk. 
Böyle bir sistem sonucunda en fazla 100 bin adet 
aracın satılacağına inanıyoruz" dedi.

Mustafa Bayraktar Türkiye'de cari açığın 
nedenlerinden birinin ithalat olmadığına dikkat 
çekerek, "Yollarda gezen eskimiş araçların tükettiği 
emisyon ve ömrünü tükenmiş araçlar için ithal 
edilen yedek parçalardır" diye konuştu. 

"İç pazarın gelişimi sanayileşme 
hamlesine katkı sağlacak"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve CEO'su Ali Kibar

Ali Kibar, Avrupa'da güncel teknolojisini yitirmiş 
araçların emisyon değerine göre vergilendirildiğini 
hatırlatarak, "Türkiye'deki vergilendirmede hem 

Mustafa Bayraktar, "Yegane 

yapılması gereken şey, 

mevcut vergi sisteminin 

değiştirilmesidir. Bu sistem 

değişirken bir taraftan da 

uygulanabilir hale gelmesi de 

gözetilmelidir" dedi. 
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Avrupa'daki uygulamaları takip ediyoruz, hem 
de Avrupa'dan inanılmaz derecede farklılaşan bir 
takım ayrışmalarımız var. Hafif ticari araçlarda 
ÖTV yüzde 15, binek otomobilde ise yüzde 40'tır. 
Binek amaçlı kullanılan bütün hafif ticari araçlarda 
böyle vergilendiriliyor" dedi.

Ali Kibar 60 milyar dolarlık bir paranın yurt 
dışından enerji ithalatı için kullanıldığının bilgisini 
vererek, "Teknolojisi ve yakıt tüketimi çok daha 
yüksek oranlarda olan araç parkının hali hazırda 
piyasada sirküle olması ekstra maliyetleri de 
beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Enerji Verimliliği Derneği'nin bir yöneticisi 
olduğunu aktaran Ali Kibar, Türkiye'deki enerji 
tüketiminin ekonomiye negatif bir yük getirdiği 
bilgisini verdi. Ali Kibar, "Türkiye ne zaman 1 
milyon adet iç tüketim rakamlarını aştığı takdirde, 
sanayileşme hamlesinin katlanarak büyüyeceğine 
inanıyorum. Otomotiv sektöründe gelişen ülkeler 
yıllık 1 milyon adet eşik noktası aşarak belli bir 
noktaya gelmişlerdir. Ana sanayileriyle beraber 
tedarik sanayi de gelişen kapasiteleriyle ülkelerin 
gelişmişliğini belirlemiştir. Bu durum ülkelerinde 
üretilen ürünlerin daha rekabetçi olmasını da 
sağlamıştır" dedi.

Ali Kibar, Türk otomotiv sektörünün üretim 
rakamlarıyla dış ticarette bir fazla vermesine 
rağmen yüzde 80'ler oranında bir ithalat olduğunu 
da hatırlattı. 

"Türk otomotiv sektörü dünya ile 
rekabet edebilir bir boyuta gelmiştir"

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Aclan ACAR

Aclan Acar, Türkiye'nin 1996 yılında AB ile Gümrük 
Birliği anlaşmasını yaptıktan sonra otomotiv 
pazarının geliştiğini söyledi. Aclan Acar, "1983 
yılında Merkez Bankası'nda çalışırken Türkiye'de 
100-150 bin adet arasında otomobil satılıyordu. 
Otomobil almak için sıralar bekleniyordu. 
Otomobiller bugüne kıyasla son derece geri 
bir teknolojiye sahiptiler. Türkiye'de otomotiv 
sektörünün gerek iç pazar, gerekse uluslararası 
üretim anlamında büyüten faktör sektörün rekabete 
açılmasından kaynaklanmıştır" dedi.

Aclan Acar, Türkiye'de otomotiv sanayinin gerek 
üreticisi, gerek tedarik sanayicisi, gerekse satış 
teşkilatı açısından dünya ile rekabet edebilir bir 
boyuta geldiğini söyledi. Avrupa ülkelerinin bir 
çoğunda Türkiye'deki gibi showroomlar ve satış 
sonrası hizmetlerin olmadığını aktardı. Aclan 
Acar, "Biz her alanda dünyanın lider ülkesi olma 
vizyonunu belirlerken, pazarında açık bir hale 

gelmesi gerekiyor. Bunun yanısıra da haklarımızı 
ve imkanlarımızı da doğru kullanmamız gerekiyor. 
1996 yılından itibaren AB ile beraber Türkiye'de 
üretimin de arttığını görebiliyoruz. Bugün 
Türkiye'de üretim yapan Uzak Doğu şirketlerinin 
tamamı Gümrük Birliği sürecinden sonra 
ülkemizde yatırıma yönelmişlerdir. Bana göre büyük 
Avrupa şemsiyesi altında baktığımda Türkiye'nin 
ciddi anlamda söz sahibi olduğu sonucu ortaya 
çıkıyor. Meksika nasıl ABD ile ticaret anlaşması 
yaptıktan sonra ekonomisi hızla büyüdüyse, 
Türkiye'nin de bundan sonraki ekonomisi hızla 
gelişmiştir" dedi.

Aclan Acar, sektörün içeride ya da dışarıda üretilmiş 
araçlar diye bir değerlenme yapmanın anlamını 
yitirdiğini dile getirdi. Belirleyici olanın pazarın 
bütünlüğü olduğunu söyledi. Aclan Acar, "İstihdam 
yaratan, iç pazarda üretim yapan yerli marka 
yaratmanın önemini biliyoruz. Bugün dünya devi 
ekonomilerin tamamında kendi ürettikleri markalar 
vardır" diye konuştu.

Aclan Acar, katma değer olarak bakıldığında 
Türkiye'de üretilen araçlara yüzde 60 oranında iç 
pazar katkısı olduğunu söyleyerek, "Dünya artık 
küreselleşti. Neyin nerede üretildiğinin giderek 
bir önemi kalmıyor. Önemli olan bu üretimin ve 
satışın nasıl verimli ve rekabetçi olduğudur. Bana 
göre Türkiye'de otomotiv sektörü verimliliğiyle 
lider konumdadır. Satış, satış sonrası ve yetkili satıcı 
teşkilatıyla dünya ile rekabet edebilir durumdadır" 
dedi. 

"Yerli markanın pazarlanabilir bir alt 
yapısı olması gerekiyor"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve CEO'su Ali Kibar

Ali Kibar, sektörde hem üretici hem de aynı 
zamanda distribütör teşkilatını temsil ettiklerini 
vurgulayarak, "Sayın Bakanımız altını çizerek, 
yerli marka araca devlet olarak altın hisse ile 

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aclan ACAR: "Otomotiv 

sektörü olarak baktığımızda geçtiğimiz yıla göre satışlarda daha iyi bir 

performans görünüyor. Genelde bütün dünyada çok büyük bir değişimin 

olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu çerçevede gerek servis kalitesi, gerek 

müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesiyle, Türk otomotiv sektörünün Avrupa’nın 

diğer ülkelerine göre daha  ön planda olacağını düşünüyoruz. Sorunlarımız 

var tabi; vergi konusu gibi… Bunlar sektöre ağır yüklerdir ve biraz ayağımızı 

bağlamaktadır. Ancak 2013 ü olumlu bir yıl olarak görüyorum."

Kibar Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
ve CEO'su Ali KİBAR, 
Avrupa'nın krizinin 
göz ardı edilmemesi 
gerektiğini ifade ederek, 
"Krizden çıkış için bir çok 
arayış içine girilebiliyor. 
Avrupa krizden çıktığı 
süreçte, biz Türkiye olarak 
kendi sektörlerimizi 
sağlıklı olarak geleceğe 
hazırlamazsak, onlar çıkış 
sürecindeki alacakları 
mesafeyi bizim yeniden 
yakalamamız daha 
zorlaşabilir. Bugün biz 
ülke olarak çok iyiyiz 
demekle yetinmeden 
daha iyi olmaya yönelik 
tedbirlerimizi almamız 
gerekiyor. Yarınlara 
daha sağlıklı ve ayakta 
kalabilecek şekilde 
rekabetçi ortamı 
sağlamamız lazım" 
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ortak olacaklarını dile getirdi. Türkiye'de bir yerli 
markanın oluşması beklentisi devletimizin en üst 
kademelerinde oluşmuş durumdadır. İşin sağlıklı 
sürdürülebilmesi için bir alt yapının beraberinde 
oluşturulması gerekiyor. Günümüzde artık bir 
marka yaratmak ya da bir ürün üretmek çok da 
zor değil. Önemli olan bu markanın ve ürünün 
pazarlanabilir bir alt yapısının da oluşturulması 
önem arzediyor" dedi. 

Ali Kibar otomotiv pazarının büyümesinin iç 
pazarın mevcudiyetiyle ilgilidir açıklamasını 
yaparak, "İç pazarda üretilen ürünün satılamaması 
demek aynı zamanda bunun dışarıda da talep 
görmemesi anlamına geldiğini gösterir. Bugün 
her ne kadar Avrupa coğrafyasının içerisinde yer 
alsak da, ülkeler anlamında baktığımızda fiyat 
endekslemeleri birbirlerinden çok farklıdır. Burada 
farklılıklar netice olarak rekabetçi olarak ihracata 
yansıyabilir. Yerli marka da iç pazarın bir basamak 
olması gereklidir" dedi.

"Devletin maddi ve manevi desteği 
önemli bir gelişmedir"

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Aclan ACAR

Aclan Acar, iç pazarda satılan en çok talep gören 
yabancı markalardan birisi olduklarını dile 
getirerek, "Devletin maddi ve manevi olarak yerli 

marka üretiminin arkasında durması ve üretilen 
ürünün satış ve pazarlaması konusunda gerekli 
destekleri vermesi gayet olumlu bir gelişmedir" dedi.

"Türkiye'ye Avrupa'ya gidiş kapısı 
olarak bakılıyor"

Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa BAYRAKTAR

Mustafa Bayraktar, yerli marka çalışmaları 
konusunda devletin ortamı yarattığı sürece bir 
takım işbirliklerine gerek olmadığını söyledi. 
Mustafa Bayraktar, otomotiv sektöründe Avrupa'dan 
ayrışabilmenin mümkün olmadığı tespitini 
yaparak, "Bütün dünya gözünü Türkiye'ye dikmiş 

Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar “Üretim 
için gerekli ortamı yarattıktan sonra, altın ya da gümüş hisseye gerek yok. 
Hepsi kendiliğinden gelir” diye konuştu. Özellikle Avrupa’da kapasitelerin 
bir hayli küçüldüğünü kaydeden Bayraktar, “Sayın Başbakanımız ve 
Ekonomi Bakanımız, yeni teşvikler ve bu teşviklere bazı ekler açıkladı. 
Bunlar yeni yatırımları çekmek için olan teşvikler. Ancak bir de yatırıma 
odaklanmadan, ana ve yan sanayiciyle çevre ekonomilerde neler oluyor 
diye bir bakış açısı yaratmak gerek” dedi. Değişen şartların, en iyi şekilde 
izlenebileceğini ve buna göre bir pozisyon alınabileceğini kaydeden 
Bayraktar, vergi sisteminin değişmesi gereğine dikkat çekti.

Ali Kibar, 2023 ile yapılan projeksiyonların 
belirli bir büyümeye öngörülerek hesap edildiğini 
aktararak, "Otomotiv sektörünün ihracat ve 
iç pazar hacimlerini gerçekleştirebilmesi için 4 
milyon adetlik bir üretim adedi ulaşması gerekiyor. 
Şu anda 1,5 milyon adet seviyilerine ulaşmış 
olan sanayimizin büyük çoğunluğu mevcut 
oyunculardan olmak üzere iki misli bir kapasite 
artışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Fakat burada 
önemli olan pazarın sağlıklı hale getirilmesidir. 
Araçların üzerindeki vergi yükleri tüketicinin 
satın alma gücüne çok önemli anlamda etki ediyor 
olmalıdır" dedi.

Ali Kibar, otomotiv sektöründe yeni teknolojilerin 
hep gündemde olduğunu dile getirerek, "Otomotiv 
sektörü son 15 yıldır hangi istikamete gideceğine 
daha sağlıklı bir şekilde kestirebilmiş değildir. 
Geçtiğimiz günlerde AB'de yayınlanan bir genelgede 
otomotiv üreticilerinin daha az karbondioksit 
emisyonu salgılama anlamında hangi metodları 
kullanacağını kendilerinin tespit etmesiyle 
ilgili uygulamayı kaldırıp, yeni bir yön verecek 

açıklamalar yapıldı" açıklamasında bulundu. Ali 
Kibar, Avrupa'nın krizinin göz ardı edilmemesi 
gerektiğini ifade ederek, "Krizden çıkış için bir çok 
arayış içine girilebiliyor. Avrupa krizden çıktığı 
süreçte, biz Türkiye olarak kendi sektörlerimizi 
sağlıklı olarak geleceğe hazırlamazsak, onlar çıkış 
sürecindeki alacakları mesafeyi bizim yeniden 
yakalamamız daha zorlaşabilir. Buradaki kritik 
eşiğe dikkat çekmek istiyorum. Bugün biz ülke 
olarak çok iyiyiz demekle yetinmeden daha iyi 
olmaya yönelik tedbirlerimizi almamız gerekiyor. 
Yarınlara daha sağlıklı ve ayakta kalabilecek şekilde 
rekabetçi ortamı sağlamamız lazım" diye konuştu.

Ali Kibar bu koşullarda otomotiv sektörünün 
yapması gerekenlere değinerek, "1 milyon adetlik 
iç tüketim önemli bir eşiktir. Ekonomik ölçeğin 
büyüdüğü oranda, sanayi ve tedarikçiler daha 
fazla rekabetçi altyapılarını oluşturacaktır. 
Belki de her Ar-Ge çalışmasını desteklemek 
çok anlamlı olmayabilir. Ar-Ge'nin sanayide 
üretime dönüştürülebilir kısımlarını destekleyerek 
ayrıştırmak bana göre bir zorunluluktur." dedi. 

"Sektör hangi yöne 
gideceğini sağlıklı bir 
şekilde kestirebilmiş 
değildir"

Kibar Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve CEO'su 
Ali Kibar
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durumdadır. Ülkemize Avrupa'ya gidiş kapısı diye 
bakılmaktadır. Fakat şu anda Avrupa düşük bir 
büyüme düzeyinden geçiyor. Kapasite kullanım 
oranları yüzde 60'lara dayanmış durumdadır. 
Bundan sonra bir takım girişimlerde bulunmak için, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma iyi bakması 
ve analiz etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz dönem 
içerisinde bazı teşvik uygulamaları hayata geçirildi. 
Bu uygulamaların hepsi yeni yatırımların ülkemize 
yönelmesini sağlamayı içeriyordu. Ama, sadece yeni 
yatırıma odaklanmadan ana ve tedarik sanayisiyle 
çevre ekonomilerde neler olduğuna bakması 
gerekiyor" dedi.

Mustafa Bayraktar, Türkiye'nin şu anda çok 
genç bir nüfusunun olduğunu hatırlatarak, "Bu 
nüfusa karşın, insanların otomobil sahibi olmak 
istemediğini görüyoruz. Artık tüketici otomobili 
A noktasından B noktasına giderken kullanmak 
istiyor. Ekonominin büyümesi ile birlikte 
tüketici elindeki birikimini araç yerine ev satın 
alarak kullanmayı tercih ediyor. Bu yıl kiralama 
sektörünün giderek geliştiğini görebiliyoruz" diye 
konuştu. 

Mustafa Bayraktar, tüketicinin artık otomobile 
sadece emtia olarak baktığını söyleyerek, işin 
sanayine tarafına kilitlenmeden bütün bileşenlerini 
de göz almak gerekliliğine işaret etti. 

"Tek bir alana yönelmek yerine olayın 
bütününe bakabilmek gerekiyor"

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Aclan ACAR

Aclan Acar, Türkiye'nin çok daha planlı bir şekilde 
hareket ettiğine dikkat çekti. Otomotiv sektörü 
açısından değer zincirinin her alanında Türkiye'nin 
önünün açık olduğunu söyleyerek, "2023 
hedeflerine sektör kendini hazırlayarak gitmek 
zorundadır. Bu hedefe giderken üretim çok önemli 
bir faktördür. Hem uluslararası markaların hem de 
gönül isterki yerli markanın yanı sıra üretimden 
dağıtıma, dağıtımdan perakendeye, perakendeden 
satış sonrası hizmetlere kadar yaygın bir hizmet 
zincirini iyi sunuyor olmamız gerekiyor" diye 
konuştu. 

Aclan Acar tek bir alana konsantre olmak yerine 
olayın bütününe bakarak gitmenin daha doğru 
olduğuna işaret etti. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte 
otomotiv sektörünün diğer bütün sektörlerde 
olduğu gibi ülke ekonomisine doğrudan katkı 
sağlayacağından söz ederek, "Otomotiv Türkiye'nin 
en büyük sektörüdür. Aynı şekilde gelişmiş 
ülkelere baktığımızda da bunun böyle olduğunu 
görebiliriz. Sektör büyüdüğü oranda ülke ekonomisi 
de büyüyecektir. Bir ülkede büyüme iki alanda 
gerçekleşebilir. Ya otomotiv sektörü harekete 
geçirilir ya da konut sektörü. Bu iki sektör lokomotif 
ve çekici güçtür"dedi. 

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan ACAR, Avrupa'nın bir parçası 

olan Türkiye'nin büyüme ve yatırımların hızı açısından bakıldığında bu yılın 

olumlu bir yıl olacağını belirterek, otomotiv sektörünün geçen yıla göre daha iyi 

performans göstereceğini kaydetti. Acar, sektörün rekabete açılması gerektiğini 

ifade ederek, istihdam yaratmak, yerli marka çıkartmak son derece önemli 

olduğunu, dünya devi ülkelerin markalarının bulunduğunu söyledi.

Katma değer olarak bakıldığında yurt içinde üretildiği söylenilen araçların yüzde 

60 ile yüzde 80 arasında iç pazar katkısının olduğunu dile getiren Acar, "Bunun 

içine enerjiyle demir çeliği katttığınız zaman bir çok şeyi orada da idare ediyoruz. 

Olay artık neyin nerede üretilip satıldığından ziyade nasıl yaptığınız önemli. 

Türkiye'nin otomotiv sektörü verimli çalışan bir sektör. Dünya ile rekabet edilebilir 

konumundadır" dye konuştu.

Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BAYRAKTAR da geçen 

senenin sonunda bu yılın başında beklentilerini temkinli iyimserlik olarak 

ortaya koyduklarını belirterek, ekonomi büyüdüğü sürece otomobile olan 

talebin artacağını kaydetti. Bayraktar, Türkiye'deki araçların ortalama yaşının 12 

olduğunu vurgulayarak, "Araçların yüzde 35'i 20 yaş üzerinde, yüzde 20'si de 22 

yaş üzerinde bulunuyor" dedi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın iç pazarın büyümesine vurgu yaptığını ifade 

eden Bayraktar, "Ama mevcut vergi levhasıyla olması imkansız. Mümkün değil. 

Sürdürülebilirliğin ortaya konulabilmesi için yapılması gereken tek şey mevcut 

vergi sisteminin değiştirilmesidir" diye konuştu.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali KİBAR ise Türkiye 

ekonomisinin 2001 önceki dönemden çok büyük dersler alındığını ifade ederek, 

gelecek dönemde gerek piyasaların seçime yaklaşımı gerek kırılganlıklar 

anlamında eskisi gibi kırılganlıkların yaşanmayacağının aşikar olduğunu söyledi.
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Otomotiv Sektörünün 
Ekonomi Üzerine Etkisi

Kurthan Tarakçıoğlu moderatörlüğünde Ernst&Young 
Otomotiv Sektörü Lideri Serdar Altay, KPMG Otomotiv 
Sektörü Lideri Ergün Kış ve Koç Finansman Satış ve Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Önalp'ın konuşmacı olarak 
yer aldığı "Otomotiv Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerine 
Etkisi" paneli gerçekleştirildi.

O tomotiv Sektörünün Türkiye Üzerine 
Etkisi Paneli'nde Moderatör Kurthan 

Tarakçıoğlu, ekonominin seyrinin ve etkilerini 
ele alarak, dünyada ve ülkemizdeki değişim algısı 
üzerinde durdu. İletişim olanaklarının artmasıyla 
değişimlerin başladığı, birbirlerini bilenlerin 
çoğaldığı, giderek ortak çalışmaların yaygınlaştığına 
vurgu yaptı.

Ernst&Young Otomotiv Sektörü Lideri
Serdar ALTAY

Panelin ilk konuşmacısı Ernst&Young Otomotiv 
Sektörü Lideri Serdar Altay, son üç yıllık dönemde 
dünyada araç satışlarının yaklaşık yüzde 8,3 
büyüdüğü söyledi. Serdar Altay, "Ancak 2012 
yılına baktığımızda bu büyüme oranının yüzde 
5'lere indiğini görüyoruz. Bunun nedenlerinden 
başında dünya ekonomisindeki durgunluk 
geliyor" dedi. Altay, Kuzey Amerika'da araç 
satışları incelendiğinde yüzde 11'lik bir büyüme 

gerçekleştiğini aktardı. Kuzey Amerika'da 2012 
yılında ise yıllık büyümenin yüzde 13 olduğu 
bilgisini verdi. Serdar Altay, "Kuzey Amerika'da 
aslında dünya ortalamasına göre 2012, son üç yılın 
ortalamasından biraz daha yükselmiş durumdadır. 
Çin'e baktığımızda ise son üç yıllık dönemde yıllık 
yüzde 16 oranında bir büyüme gerçekleşti. 2012 
yılında ise bu oran yüzde 7'ye düştü. Çin'de de 
büyümede bir yavaşlama olduğunu söyleyebiliriz. 
Batı Avrupa'ya baktığımızda ise diğer bölgelere 
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nazaran son üç yıllık dönemde ortalama yıllık 
yüzde 4 bir azalma gerçekleşti. Hatta 2012 yılında 
bu azalma oranı yüzde 8'lere kadar yükselmiş 
durumdadır. Ekonomik krizin etkileri ve 2012 
yılında bir çok önemli ülkedeki borç krizinin 
etkisiyle talep daralması gerçekleşti. Ülkeler 
bazında baktığımızda ise Almanya'da 2012 yılında 
yüzde 2,5 gibi bir daralma yaşandı. Avrupa'daki 
önemli ülkelerin arasında sadece İngiltere'de araç 
satışlarında bir artış oldu. İngiltere'de 2012 yılında 
yüzde 5,3 oranında bir artış gerçekleşti. Fransa'da 
işsizliğinde önemli bir boyuta ulaştığı 2012 
yılında satışlardaki azalmanın yüzde 13,9 oranına 
yaklaştığını görebiliriz. İtalya'da ise petrol fiyatları 
nedeniyle düşüş yaşandı. Yüzde 19-20 aralığında 
satışlarda bir azalma gerçekleşti. İspanya'da bu oran 
yüzde 13,4 oldu" dedi.

Serdar Altay, otomotiv endüstrisinde satışların 
ekonomiyle ele ele giden bir ilişkisi olduğunu 
dile getirdi. Sektörde ne kadar teşvik uygulansa 
da ekonomideki trendlerin olumsuzluğunun 
satışlara yansıdığını belirtti. Altay, "Avrupa'ya 
baktığımızda son 20 yılın en kötü yılı 2012 oldu. 
Türkiye bu durumdan da etkilenmiş durumdadır. 
2012 yılında bir önceki yıla göre, satışların yüzde 10 
civarında azaldığını görüyoruz. Özellikle otomobil 
satışlarında bu azalma yüzde 6 oranında, hafif ticari 
araçlarda ise yüzde 18 oranında gerçekleşti. Ağır 
ticari araçlarda ise yüzde 14 oranında bir gerileme 
oldu. Ancak sevindirici olarak 2013 yılının ilk dört 
aylık döneminde satışlarda yüzde 13,2 oranında 

bir artış gözlemlendi.  Bu da 2012 yılındaki 
durgunluğun 2013 yılında toparlanacağına işaret 
ediyor. Özellikle otomotiv ihracak rakamlarında da 
bir önceki yılın dört aylık dönemine göre yüzde 5 
oranında bir artış oldu" dedi.

KPMG Otomotiv Sektörü Lideri
Ergün KIŞ

KPMG Otomotiv Sektörü Lideri Ergün Kış, 
Mart 2012'de yayınladıkları Otomotiv Sektörü 
Beklentileri Çalışması'ndan söz ederek, sektöre 200 
üst düzey yönetici ile 2017 projeksiyonu tutmaya 
çalıştıklarını dile getirdi. Ergün Kış, "Dünya önemli 
bir kavşağa gelmiş durumdadır. Otomotiv sektörü 
çok derinden değişiyor. Son yüz yılda gördüğümüz 
en önemli değişimleri yaşıyoruz. Ve bu değişimin 
temellerinin bugün atıldığını söyleyebilirim. 
Dünyada önemli değişimlerine baktığımızda 
ikiye ayrıldığını görebiliriz. Bir yandan ürünün 
kendisi değişiyor, öte yandan ise dünyadaki 
güçler değişiyor.  Ürün tarafında, elektrikli araçlar 
konuşuluyor. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte 
tüketiciler yakıt verimliliği olan araçlara doğru 
yöneliyorlar. Gelişmiş pazarlarda araçların giderek 
daha küçüldüğünü görüyoruz. Öte yandan gelişen 
pazarlar için araçların daha büyük olması isteği 
var. Belki burada Türkiye'yi bir istisna olarak ele 
alabiliriz. Türkiye pazarının yüzde 94'üne yakın 
bölümü 1,6 motor araçlar oluşturuyor" dedi.

Ergün Kış iletişiminde otomotiv sektöründe önem 
kazandığına dikkat çekerek, "Eskiden otomobillerin 

Otomotiv Sektörünün Ekonomi Üzerine Etkisi Paneli Moderatörü
Kurthan TARAKÇIOĞLU

Ernst&Young Otomotiv Sektörü Lideri Serdar ALTAY
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dünyadan haberi yoktu, şimdi konuşmak istiyorlar. 
Teknoloji o kadar gelişiyor ki, artık karşıdan gelen 
araçlar ile konuşmaya başlayacaklar. Aynı zamanda 
yol bilgileri araçların ekranına yansıyabilecek" dedi. 
Ergün Kış, otomotiv pazarına bakıldığında eskisi 
gibi olmadığını görebiliyoruz hatırlatmasını yaptı. 
Ergün Kış, "Eskiden dünyada Kuzey Amerika, Batı 
Avrupa, Japonya'nın egemenliği vardı. Bu bölgeler 
araçları üretip dünyaya satıyorlardı. Ama artık 
bu bölgelerin pazarlarında bir gerileme olduğunu 
görüyoruz. Ortaya çıkan rakamlardan satışların 
eskisi gibi olmadığını biliyoruz. Öte yandan Çin, 
Hindistan, Brezilya, Türkiye gibi gelişen pazarlar 
var. Burada da yeni oyuncuların pazara çıkıyorlar" 
dedi. 

Ergün Kış dünya otomotiv sektöründeki bu 
değişimin sonucunda önemli kararlar alındığının 
bilgisini verdi. Kış, "Elektrikli araçlarda üreticiler 
ortak çalışmaya yöneliyorlar. Üreticiler kendi 
başlarına çözümler aramadan ortaklıklar yapıyor. 
Bu durum bana göre otomotiv sektöründe önemli 
gelişmelerden birisidir. Avrupa'ya baktığımızda 
ise kendi dinamiklerinin olduğunu görebiliriz. 
Türkiye'yide pazar ve sanayi olarak ikiye ayırarak 
irdelemenin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Türkiye pazarına çok olumlu bakılıyor, önümüzdeki 
beş yıl içerisinde yüzde 20 oranında bir artışın 
olması bekleniyor" dedi.

Otomobil üzerindeki vergilere değinen Ergün Kış, 
"KPMG olarak OECD Raporlarından yola çıkarak 

bir çalışma yaptık. OECD ülkelerinin arasında 
Finlandiya ve Danimarka'nın arkasından Türkiye 
dolaylı vergilerde üçüncü sırada yer alıyor. Gelir 
seviyesine göre baktımızda ise Türkiye'nin sondan 
birinci olduğu sonucu ortaya çıktı. Gelir düzeyi bu 
kadar düşük olmasına rağmen dolaylı vergilerin 
çok yüksek olduğunu gördük. Sonuç itibariyle 
pazarın büyümesi için vergi düzenlemesi en önemli 
konulardan biridir" dedi. 

Koç Finansman Satış ve Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa ÖNALP

Mustafa Önalp, genel bakışın tüketiciye endeksli 
olduğundan, tüketicilerin önemine vurgu yaptı. 
Tüketici kredilerine değinerek; “Onlara destek 
verilmesi, sektörü hareketlendirecektir” dedi. 
Koç Finansman Satış ve Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Önalp, Türkiye'de kredili satış 
ile araç alma oranının yüzde 55 seviyelerinde 
olduğu bilgisi verdi. Önalp, "Bu oran Avrupa'da ise 
yüzde 90 seviyelerindedir. Türkiye'de taşıt kredileri, 
toplamda bireysel krediler içerisindeki payı yüzde 
10; Avrupa'da bu oran ise yüzde 30'dur. Türkiye'de 
son beş yıla baktığımızda bireysel krediler ortalama 
olarak yıllık yüzde 30 seviyesinde büyürken, 
Türkiye'de bireysel krediler içerisinde otomotivin 
payı büyümedi. Otomotiv satışlarına paralel 
olarak yerinde saymıştır diyebilirim. Türkiye'deki 
bireysel kredilerin GSMH içindeki payı yüzde 13 
seviyesindedir. Bu rakam Avrupa ülkelerinde ise 
yüzde 50 civarındadır. Dolayısıyla bu rakamlar bize 
Türkiye'deki araç kredi pazarının çok büyük bir 

KPMG Otomotiv Sektörü Lideri Ergün KIŞ

Koç Finansman Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÖNALP

KPMG Otomotiv Sektörü Lideri 

Ergün Kış, "Almanya'da 2000 

yılında 18 bin yetkili satıcı vardı. 

2012 yılında 8 bine düştü. 2020 

yılında ise bu rakamın 4.500'e 

düşmesi bekleniyor. Çalışan sayısı 

bu süre içerisinde 525 binden, 450 

bine düştü" dedi.
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potansiyele sahip olduğunu gösteriyor" dedi. Önalp, 
faizlerin bu yıl hızlı düşüşüyle birlikte Avrupa 
seviyesine indiğini hatırlattı. Önalp, "Türkiye'de 
faizler hep aylık olarak telafuz ediliyor. Ancak çok 
yakın zamanda yıllık telafuz edilecek bir duruma 
geleceğine inanıyorum. Kredi bazında Avrupa 
standartlarına geldiğimiz bir konu da vadelerdir. 
bundan 10-15 yıl önce 6 aylık vadeli kampanyalar 
büyük bir sükse yapmıştı. Şimdi otomotiv 
sektöründe 24 ay ve sıfır faiz olgusu hayata geçmiş 
durumdadır" diye konuştu.

Mustafa Önalp, toplam portföyün Türkiye'de 46 
aylık taksite yayıldığından söz etti. Bu durumun 
Avrupa 48 taksit olduğunu dile getiren Önalp, 

Ernst&Young Otomotiv Sektörü Lideri Serdar ALTAY, Yakın geçmişte 
Ernst&Young'un yaptığı bir araştırmaya değinerek, "Sektörde faaliyet gösteren 
firmaların üst düzey yöneticileriyle yapılan çalışma sonucunda sektörün ne tarafa 
doğru gideceği, oyuncuların hangi hareket alanı içerisinde yer alacağı ilgili bazı 
sonuçlar ortaya çıktı. Gelecekte devletler ve ülkeler tüketicileri daha güvenli ve daha 
temiz araçlar üretmeye ve satın almayı teşvik edecekler. Bu hem vergi yoluyla hem 
de çeşitli teşviklerle gerçekleşecek. Aynı zamanda emisyon oranı ve yakıt tüketimi 
yüksek olan araçların kullanımını kısıtlamak şeklinde de olacak. Bütün bunların 
sonucunda büyük bir filo değişimi gerçekleşmiş olacak. Bu da gelecekte bu tür 
araçların satışının daha fazla olacağına işaret ediyor. Diğer taraftan kişisel tercihlere 
göre üreticilerin bir takım yöntemler ortaya sunmaları ve hatta bunun yanında pazara 
yeni oyuncuların girmesi de bekleniyor. Car sharing dediğimiz, araca sahip olmaktan 
daha ziyade onu paylaşmak gibi bir takım hizmetlerde gelişecek" dedi. 

"Borçlanma süresi olarak baktığımızda Avrupa 
seviyesine gelmiş olduğumuzu görüyoruz. 
Dolayısıyla bu veriler bize kredi pazarın taşıt 
tarafında büyüyeceğini, bunun da satışları 
tetikleyeceğini düşünüyorum" dedi.

Büyüme ile birlikte yeni trendlerin de oluştuğuna 
dikkat çeken Mustafa Önalp, "Balon ödemeli 
kredilerin kullanımı yaygınlaşacak. Bunun yanında 
internet kanalının satışlara entegre olacak. Balon 
ödeme, taksit yerine kira ödeme mantığıyla 
oluşturulmuş durumdadır. yüksek son taksitli 
ödeme seçeneği olarak tanımlanıyor. Örneğin, 36 
ay taksitle bir otomobil alıyorsunuz. Her ay sabit 
taksitler ödemek yerine 36 yani son ay oldukça 
yüksek, ama 35 ay boyunca düşük taksitler 
ödüyorsunuz. Bunun faydası ise düşük taksitlerle 
sahip olduğunuz otomobilinizi isterseniz 3 yılın 
sonunda satıp 36 yüksek taksidi ödediğiniz gibi, bir 
sonraki otomobilinizin peşinatının da bir kısmını 
çıkartabilmeniz durumudur. Bu uygulama müşteri 
sadakatini artırıyor. Avrupa'dak uygulamalara 
baktığımızda yüzde 25 oranında marka bağlılığı 
ortaya çıkıyor. Avrupa pazarında yüzde 60'lara 
varan bir oranda bu uygulama kullanılıyor. 
Türkiye'de distribütörlerin desteğiyle bu planın bana 
göre yaygınlaşması mümkün görünüyor" dedi.

İnternet kanalına da değinen Mustafa Önalp, bu 
kanalın ikinci el otomobil satışlarında ön plana 
çıkacağını düşündüğünü dile getirdi. Önalp, "Son 
dönemde yetkili satıcıların stoklarını tüketiciler 
internet ortamında ekspertiz raporuna kadar 
görebiliyor. Şehirli tüketicinin artık ciddi bir 
zaman kısıtı var. Mesai sonrası evinin rahatlığında 
internette araçları görüp seçerek, kredisini 
hesaplayarak bir satın alma yoluna gitmeyi tercih 
edecektir" dedi. Mustafa Önalp, balon ödeme ve 
internette kredilendirme uygulamasının çok kısa 
zamanda sektörde yerini alacağını söyledi. 

KPMG Otomotiv Sektörü Lideri Ergün KIŞ, Dünyada sektörün perakende 

tarafında önemli gelişmeler olduğunu ifade etti. Ergün Kış, "Dünyada 6-7 ana trend 

olduğunu söyleyebiliriz. Bunların başında yeni satış kanalları geliyor. İnternet 

ve sosyal medya bu yeni satış kanallarının bazılarını oluşturuyor. Bu yeni durum 

müşterinin satın alacağı ürünü karşılaştırmasına kolaylık sağlıyor. Yetkili satıcıların 

artık showroomlarından çıkarak yeni satış kanallarında yer almaları giderek önem 

kazanıyor. Yine bunun yanı sıra çok markalılık da gelecekte giderek yerini alacak. 

Önemli trendlerden bir tanesi de müşterilerin yönetimidir. Değişen bir kitle ve 

değişen müşteri profilini dikkate almak gerekiyor. Gittikçe daha fazla önem kazanan 

konulardan biri de ikinci el araçların yönetimi. İnternet kullanımının yaygınlaşması 

ile beraber ikinci el otomobil ticareti bu alanda yönetilmesi de kolaylaşıyor." dedi. 
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Yetkili satıcılıkta
değişim süreci

Mehmet Buldurgan’ın moderatörlüğünde; İn Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu, Uzay Otomotiv Yönetim 
Kurulu Üyesi Seyra Toprak, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün Özdemir, Renault-Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar 
ve ikincielotomobilim.com Yönetim Kurulu Başkanı Sami 
Nacaroğlu konuşmacı olarak yer aldığı "Yetkili Satıcılıkta 
Değişim Süreci" paneli gerçekleştirildi.

D eğişim için Gelişim Kongresi kapsamında 
gerçekleştirilen, "Yetkili Satıcılıkta 

Değişim Süreci" panelinin moderatörü Mehmet 
Buldurgan, dünyada değişmeyen tek şeyin 
değişimin kendisi olduğunu dile getirdi.

Yetkili satıcılarında değişen dünya 
dinamiklariyle birlikte değişim içine 
girmelerinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim AYBAR

Panelin ilk konuşmacısı Renault Mais Genel 
Müdürü İbrahim Aybar, yabancı ortakla 
çalışmanın kolaylık ve zorluklarına değinerek 
konuşmasına başladı. İbrahim Aybar, yabancı 
ortak ile çalışmanın temel şartının birbirine 
güven duymak olduğunu dile getirdi. Aybar, 
"Ortaklıklarda birbirinize güvenerek, hep 
açık olacaksınız. Her zaman dürüst olup 
yanıltmamak kalıcı bir ortaklığın en önemli 

noktalarından biridir. Ortaklığa nasıl 
başlandıysa, o başlangıç şartlarını çok sağlam bir 
şekilde oluşturup bu mutabakat ile ortaya çıkan 
şartların hepsine uymak için özen göstermek 
gerekiyor." dedi. İbrahim Aybar, birbirini 
anlamanın ve güvenmenin önemine değindi. 

Yabancı ortakla çalışmanın da aşama aşama bir 
değişim sürecini içerdiğini söyleyen İbrahim 
Aybar, "Ortaklık her zaman başlandığı gitmez. 
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1968 yılında şirketimiz kuruldu. 1971 yılından 
itibaren ise Renault otomobillerinin Türkiye'de 
dağıtımı ve satışı başladı. O günden bu yana 
tam 40 yıllık bir işbirliğimiz oldu. Bu zaman 
içerisinde önemli değişim ve dönüşüm zamanları 
yaşadık. Bütün bunların ötesinde ise her zaman 
yetkili satıcıları da ilgilendiren değişimeyen bazı 
ilkelerimiz oldu. Yetkili satıcılarımızda hep kazan-
kazan ilişkisini geliştirmeye özen gösterdik. Artık 
günümüzde kazanmanın giderek zor olduğunu 
görüyoruz" dedi. Rekabetin giderek çetinleştiğinden 
söz eden Aybar, "Rekabet hızla artıyor, kapasiteler 
çok büyüyor, dünya da an itibariyle yüzde 20 boş bir 
kapasite olduğunu söyleyebilirim. 2016 yılında ise 
kapasite fazlalığının yüzde 30'u geçeceği söyleniyor. 
Bu durum daha çok çekişmeyi, daha çok mücadeleyi 
ortaya çıkaracak. İşte bu durumda kazanmanın nasıl 
olacağı önem kazanıyor. İşte kazanmanın yollarını 
bulmak bizim temel işlerimizden biri olmalıdır" 
dedi.

Otomotiv işini yaparken, müşterinin beklenti ve 
eğilimlerini hiç bir zaman göz ardı etmeyecek 
şekilde yapmanın önemide değinen Aybar, 
"Markaların standartlarında bir takım değişimler 
oluyor. Bu bazen logolarında, bazen ise 
sloganlarında gerçekleşiyor. Öngörülen kalite 
uygulamalarında daha farklı uygulamalar geliyor.  
Yani hep bir değişim yaşıyoruz. Sonuçta tüm bu 
değişim ve gelişimin varacağı bir nokta var. Bu 
da hizmet ettiğiniz markanın imajını yukarıya 
taşıyarak, daha az indirimle daha çok kazanarak 

Yetkili Satıcılıkta Değişim Süreci Paneli Moderatörü Mehmet BULDURGAN

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim AYBAR

daha çok satmaktır. Yetkili satıcılar kurdukları 
tesislerin, oluşturdukları teşkilatın korunabilmesi 
ve geliştirilebilmesi için kazanmak zorundadır. 
Kazanmak için önce o tesisin, o işletmenin hak 
ettiği nakdin ve sermayeninde hep orada olması 
gerekiyor. Eğer durum bu şekilde ise değişimi çok 
rahat gerçekleştirebiliriz" dedi.

"Müşteri artık aracın kullanıcısı olmak istiyor"

Aybar, değişimden söz ederken müşterinin 
eğilimlerinin de ne kadar değiştiğine göz 
atmak gerektiğini söyledi. Müşterinin eskisi 
gibi olmadığını söyleyerek müşterinin artık 
kişiselleştirmenin peşinde olduğunu vurguladı. 
Müşterinin kişisel çözümler beklediğine değinen 
Aybar, bu duruma yetkili satıcıların hazır olmasının 

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim 

Aybar: "Müşteri artık eskisi gibi aracı 

sahiplenmek de istemiyor. Müşteri artık 

aracın kullanıcısı olma merakındadır. Yani, 

sahiplenmektense, kullanmayı istiyor. Bu 

duruma uygun satış biçimlerini geliştirmek 

gerekiyor. İşte bu da sektör için önemli bir 

değişimdir. Müşterinin bu isteklerine cevap 

verebilecek, sağlam teşkilat ve sağlam 

finansal yapıyı kurmak gerekiyor."
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önemine değindi. Müşterinin online çözümler 
istediğini de söyleyen İbrahim Aybar, "Müşteri artık 
eskisi gibi aracı sahiplenmek de istemiyor. Müşteri 
artık aracın kullanıcısı olma merakındadır. Yani, 
sahiplenmektense, kullanmayı istiyor. Bu duruma 
uygun satış biçimlerini geliştirmek gerekiyor. İşte 
bu da sektör için önemli bir değişimdir. Müşterinin 
bu isteklerine cevap verebilecek, sağlam teşkilat ve 
sağlam finansal yapıyı kurmak gerekiyor" dedi.

İn Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Vedat İNCİROĞLU

Panelin ikinci konuşmacısı İn Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Vedat İnciroğlu, sektöre 1985 yılında iki 
arkadaşıyla genç bir müteşebbis olarak başladığını 
dile getirdi. O dönemin zorluklarını ifade eden 
İnciroğlu, "Yeni bir sektör yeni bir iş olarak 
otomotiv sektörüne aslında deyim yerindeyse hiç 
bir şey bilmeden yöneldim. Bir yandan da sektörün 
en iyi zamanıydı. O dönemde ne alınıp, satılsa para 
kazanılıyordu. Bu yüzden otomotiv işini çok iyi 
bildiğimizi ve çok iyi yaptığımızı düşünüyorduk" 
dedi.

Vedat İnciroğlu, bir süre sonra işin ana kısmını 
oluşturan ikinci el otomobil ticaretine ve servis 
hizmetlerine yöneldiklerini söyleyerek "Bu süreçleri 
yaşadıktan sonra işin sürdürülebilirliği açısından, 
markalaşmadan kurumsallaşmaya kadar uzun 
bir yolumuz olduğunu farkettik. Ve markalaşma 
çalışmalarını başlattık. Bu süreçte apartman 
altlarında 60-65 metrekare alanında yerlerde 

İn Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İNCİROĞLU

hizmet veriyorduk. Yerlerimiz küçük ve dağınık 
olsa da mutluyduk. İşimizi iki üç personelle, günde 
8-10 araç arası satışla operasyonlar yürütüyorduk. 
Şimdiye baktığımızda 8-10 kişiyle bir kaç araç 
satmaya çalışıyoruz" dedi.

Vedat İnciroğlu, daha sonra sektörün tesisleşmeye 
yöneldiğini aktararak, "Tesisleşme hamlesinin 
başladığında bunun öncüsü olan markaları görerek, 
bizler de çok heyecanlandık. Bizimde böyle 
tesislerde operasyonlarımızı yürütmemiz gerekir 
diyerek, tesislerimizi kurmaya başladık. Ama 
bilmediğimiz bir çok şey de vardı. Eski yerimizde 
17 floransla elektrik ihtiyacımızı karşılarken, 
geçtiğimiz tesiste, 127 tane toplamda ise 167 tane 
florasan vardı. Bir hizmetlimiz, temizlik ve çay 
servisini yapardı. Yeni tesiste bu göreve gelen üç 
personelimiz işlerini yetiştiremez oldular" diye 
konuştu.

Vedat İnciroğlu sektörde eğitimin önemi vurgu 
yaparak, "Distribütörden ilk defa Tesis Yönetimi 
adı altında eğitimler almaya başladık. Tesis 
İşletmeciliğini eğitimini aldıktan sonra giderlerimiz 
ortaya çıktı. Giderlerin disiplini, gelirlerin 
artırılması gibi masraflarımız artıkça dertlerimiz 
fazlalaşmaya başladı" dedi. İnciroğlu, eğitim kadar 
önemli bir konunun da bilinç olduğunu söyledi. 
Anadolu'da otomotiv ticareti yapmanın avantajına 
değinerek, "Anadolu'da tüm işler birebir ilişkiler ile 
yürütülür. Sıcak ilişkileri sürdürmek ve işin içinde 
olmak çok önemlidir. İlinizde gerçekleştirilen tüm 
aktivitelerde yer almak gerekiyor. Bizim de aile 
olarak önem verdiğimiz konuların başında her 
yerde olmak geliyor. Sektörün de en önemli özelliği 
de birebir ilişkilerden oluşuyor. Birebir ilişkiyi 
Anadolu'daki ilişkiler ile birleştirdiğiniz zaman, 
verdiğiniz hizmetle de doğru orantılı olarak iyi işler 
yapabiliyorsunuz" dedi.

Vedat İnciroğlu, sektörde tesislerin 2S, 3S, 4S 
olarak hızla geliştiğini hatırlatarak, "Tesisleşmede 
kriterler giderek çoğalmaya başladı. Bu kriterlere 
uyarken, yetkili satıcıya bir takım özel şartlar da 
sunulmuş oldu. Bu çerçevede yetkili satıcılar olarak 
ciddi boyutlarda yatırımlar yaparak tesislerimizi 
büyüttük. İlk başladığımızda distribütörün 
belirlediği sanayi de bir dükkan da servis hizmeti 
veriliyordu. Üçüncü şahıstan yedek parça temin 
edilirdi. Hatırlarsınız bu aşamaların hepsini birlikte 
yaşadık. Sonradan satışlardaki karlılıklar düşmeye 
başlayınca, servis, yedek parça ve ikinci el ticaretini 
işimizin bir parçası haline getirmeye başladık" diye 
konuştu. 

Vedat İnciroğlu, kendi şirketinin ikinci el ticareti 
yapmasından dolayı bu işi bugüne kadar çok disipli 

İn Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Vedat 
İNCİROĞLU, "Artık 
işimiz uzman işi oldu. 
Uzman olmayınca 
otomotiv işini yapmanın 
bir şansı kalmamıştır. 
Yetkili satıcılar işlerini 
takip ederken rakamları 
izlemeleri gerekiyor. Yıllık 
bir bütçenin yanı sıra aylık 
gelir gider tablolarının 
olması işimizin kesin 
şartlardan biridir. Hatta ve 
hatta rakamlarla haftalık 
işletmelerimizi takip 
ederek incelememiz 
gerekiyor.  Kendi 
şirketimde bunu 
birebir uyguluyoruz, 
tüm rakamlarla tüm 
işletmelerimize hakimiz" 
diye konuştu.
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götürdüklerini söyledi. İnciroğlu, bunu ilerleyen 
zamanlarda kurumsal bir yapıya büründürdüklerini 
ifade ederek kendileri için bir şans olduğunun 
altını çizdi. İnciroğlu, "Şirket olarak tesisleşmemizi 
de sağladıktan sonra temsil ettiğimiz markaların 
sayısını çoğaltarak günümüze kadar geldik" dedi.

Vedat İnciroğlu, şirketinin bugününe de değinerek, 
"Artık işimiz uzman işi oldu. Uzman olmayınca 
otomotiv işini yapmanın bir şansı kalmamıştır. 
Yetkili satıcılar işlerini takip ederken rakamları 
izlemeleri gerekiyor. Yıllık bir bütçenin yanı sıra 
aylık gelir gider tablolarının olması işimizin kesin 
şartlardan biridir. Hatta ve hatta rakamlarla haftalık 
işletmelerimizi takip ederek incelememiz gerekiyor.  
Kendi şirketimde bunu birebir uyguluyoruz, tüm 
rakamlarla tüm işletmelerimize hakimiz" diye 
konuştu. İnciroğlu, çok markalılıkta örnek alınacak 
bir model olmadığı için bugüne kadar çok sıkıntılar 
çizdiklerini dile getirerek, "Konsolide olarak bir 
programda takip etmeden tutun, bölümlerin 
ayrılıklarını birarada tutmaya kadar bir çok 
sorunla karşılaştık. İşi iyi takip etmek için yazılım 
programları geliştirmeye çalıştık. Yani olan bir 
modelin üzerinde çalışmadan kendimize özgü bir 
model oluşturduk. Bu arada yine çok markalı olan 
gruplarla bir dayanışma içerisine girdik" dedi.

Vedat İnciroğlu, ikinci el otomobil ticaretinin 
yapılan işin olmazsa olmaz bir bölümünü 
oluşturduğunu dile getirerek, "15 yılı geçen bir 
süredir ikinci el otomobil ticareti için ayrı bir 

Uzay Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Seyra TOPRAK

organizasyon oluşturduk. Bu tamamen ayrı bir 
sermaye ile yapıldı. 1.200 metre kare kapalı, 10 bin 
metre kare ise açık alanda hizmet veriyoruz. Serviste 
hizmet veren arkadaşlarımız ve sermayesi de ayrı 
olmak üzere ikinci el otomobil ticaretinde bir yapı 
kurduk. Sıfır marka araç satışına verdiğiniz değeri 
ikinci el ticaretine vermediğiniz durumda hiç bir 
zaman başarılı olamazsınız" diye konuştu.

Vedat İnciroğlu, güncel gelişmeleri izlemenin 
önemine de değinerek, "Marka kriterleri artık 
hayatımızın içerisine girmiş, yine işimizin olmazsa 
olmaz parçalarından biridir. Marka kriterlerini her 
konuda takip eden personeli oluştarmak da çok 
önemlidir. Bunun yanı sıra ek satışlar dediğimiz 
sigorta ve garanti hizmetlerini de plazalarımızda 
yapmak mümkündür" dedi. 

Uzay Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi
Seyra TOPRAK

Uzay Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Seyra 
Toprak, günümüzde yetkili satıcıların giderek daha 
büyük yapılar haline geldiğine işaret etti. Seyra 
Toprak, "Kişi başına düşen milli gelirin artmasıyla 
birlikte alım gücü yükselince otomobil satışlarında 
bir artış gerçekleşiyor. Artan satışlar da araç 
parkının büyümesine neden oldu. Buna paralel 
olarak servis hizmetleri ihtiyacını karşılamak için 
yetkili satıcılar daha büyük organizasyonlar haline 
geldi. Bina altı konseptinden, ayrı yapılara yöneldi. 
Her bir yapı yenisi yapıldıkça da giderek büyümeye 
başladı. Bu büyümeyle daha fazla personel ihtiyacı 
ortaya da çıktı. Aynı zamanda bunlara paralel 
olarak da genel giderlerimiz de artmaya başladı. 
Böylelikle sermaye ihtiyacı da yükseldi. Bütün 
bunlanla başetmek mümkün olmadığı için yetkili 
satıcılar kurumsallaşma yoluna giderek şirketlerini 
geliştirmeye çalıştılar" dedi.

Seyra Toprak, markaların temsilcisi distribütörlerin 
yetkili satıcılarına Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma 
eğitimi vermeye başladıklarını hatırlatarak, 
"Distribütörler, şirket anayasaları oluşturulması 
için destek oluyorlar. Eskiden şirketlerde kişiye özel 
uygulamalar olabiliyordu. Şimdi ise şirkete uygun 

İn Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İNCİROĞLU, kendi şirketinin 
ikinci el ticareti yapmasından dolayı bu işi bugüne kadar çok disipli 
götürdüklerini söyledi. İnciroğlu, bunu ilerleyen zamanlarda kurumsal bir 
yapıya büründürdüklerini ifade ederek kendileri için bir şans olduğunun 
altını çizdi. İnciroğlu, "Şirket olarak tesisleşmemizi de sağladıktan sonra 
temsil ettiğimiz markaların sayısını çoğaltarak günümüze kadar geldik" 
dedi.
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kurallar ve prosedürler hayata geçmeye başladı" diye 
konuştu.

Seyra Toprak, OYDER olarak Aile Şirketlerinde 
Kurumsallaşma çalışmalarına destek olduklarını 
hatırlatarak sektörde rekabetin de hızla arttığını 
söyledi. Toprak, "Rekabet Kurulu'nun getirdiği 
uygulamalar, pazar dinamiklerinin getirdiği şartlar 
neticesinde yetkili satıcıların arasındaki rekabet 
de çok artmaya başladı. Öte yandan özel ve yetkili 
servis arasındaki rekabette de yaşanıyor. Özellikle 
sigorta şirketlerinin özel servislere yönelmesi yetkili 
satıcıların ana sıkıntılarından biridir. Rekabetle 
başa çıkabilmek için daha verimli uygulamaları 
hayata geçirmek gerekiyor. Şirketimiz de özellikle 
kriz koşullarında verimli çalışmayı ilke edindik, 
kriz zamanlarında yöntemlerimizin etkili olduğunu, 
krizden başarılı bir çekilde çıkabilmemizin anahtarı 
olduğunu gördük. Babadan kalma yöntemlerle 
verimliliği artırmak çok kolaydır. Hemen giderleri 
kontrol altına alırsınız. Bu kontrol ile maliyetleri 
aşağıya çekmeye çalışırsınız" dedi.

ikincielotomobilim.com Yönetim Kurulu Başkanı Sami NACAROĞLU

Seyra Toprak, yetkili satıcıların ana gider 
kalemlerinin başında personel giderlerinin 
oluşturduğuna işaret ederek, "Optimum 
sayıda personel istihdamı hepimizin verimlilik 
çalışmalarında ilk sırada yer almaktadır. Sonra 
elimizdeki personeli maksimum verimliklilikte 
çalıştırmak gelmektedir. Bunun altyapısını 
oluşturmak da çok önemlidir, gerekli bilişim 
sistemleri ile personelimizi entegre bir hale 
getirmeliyiz. Distribütörü yetkili satıcıya, satışı 
servise, şirket içindeki birimleri yöneticiye bağlayan 
yazılımlar da giderek önem kazanıyor" diye konuştu. 

Yetkili satıcıların sermaye ihtiyacına da değinen 
Seyra Toprak, öz sermayenin varlığı konusu 
gündeme getirdi. Seyra Toprak, "Otomotiv işinden 
kazandığımızı, yine otomotiv işine katarak yatırım 
yapmak gerekiyor. Dönemsel olarak yaşadığımız 
kriz dönemlerinde sermaye destekçilerimizin her 
zaman yanımızda olmayacağını farkederek öz 
sermayenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz" 
dedi.

ikincielotomobilim.com Yönetim Kurulu 
Başkanı Sami NACAROĞLU

ikincielotomobilim.com Yönetim Kurulu Başkanı 
Sami Nacaroğlu, 33 yıllık iş hayatında edindiği 
tecrübeleri ve geçmişten bugüne neler değiştiğini 
aktardı. Sami Nacaroğlu, "Günümüzde artık araç 
pazarlama teknikleri de çok değişti. Müşteri araç 
satın alırken karşısında nitelikli satış danışmanları 
arıyor. Tüketici güvenilir yetkili satıcı ve personel 

ikincielotomobilim.com Yönetim Kurulu Başkanı Sami NACAROĞLU, 

Türkiye'de önümüzdeki beş yıllık süreçte, şu anda hizmet veren yetkili satıcıların 

en az yüzde 30'nun otomotiv ticaretini bırakacaklarını söyledi. Sami Nacaroğlu, 

"Sektörün karlılığı giderek düşüyor, bir ticarette volüm ve verimlilik yoksa 

ayakta kalabilmenin şansı giderek azalıyor. Kendi şirketimizde de yüksek adetler 

yapamadığımız işleri terketmeye başladık. Herkesin herşeyi yapması gerekir 

algısından kurtulmak gerekiyor" dedi. Sami Nacaroğlu, sektörün biraz AVM'lerden 

örnek alması gerektiğinden söz ederek, "AVM'lerin başarısının sırrı her türlü 

müşteriye yönelik çeşitli ürün ve hizmetleri sunabilmesidir. Bizde aynı şekilde 

müşteri plazamıza girdiği zaman, ona sıfır araç ve ikinci el araç satışını yapabilmesi, 

sigorta ve aksesuar hizmetlerini sunabilmek durumundayız. Sektör, aksesuar 

satışlarının çok karlı bir iş olduğunu son bir yıldır keşfedebiliyor" diye konuştu.

Sami Nacaroğlu, otomotiv ticaretinin büyük yapılmasını gerektiğine vurgu 

yaparak, yüksek adetlerde ürün satışı olmadan karlılığın istenilen düzeyde 

olamayacağını söyledi. Sami Nacaroğlu, "Sektörde gelecekte birleşmeler olacağını 

düşünüyorum. Yetkili satıcıların bütçelerini doğru bir şekilde yapması gerekiyor. 

Para kazanmadan otomotiv ticaretinin sürdürülebilir olması çok da mümkün 

değildir. Bu koşullarda distribütörler önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde yetkili satıcılık 

verecekleri müteşebbisler bulamayacaklar. İş yapma biçimlerinin de değişmesi 

gerekiyor. İşlerimizi rasyonel yapmamız, karlılığın olmadığı bölümlerimizi terk 

ederek, uzmanlığımızın geliştiği alanlarda daha da yetkin olmaya çalışmak önemli 

bir zorunluluktur. Bunun yanı sıra yetkili satıcıların kurumsallaşması da çok önemli 

bir adımdır. Herkes kendi öçüsünde markalaşmak zorundadır" dedi. Sami Nacaroğlu, 

ikinci el ticareti yaptığı kendi şirketinden örnek vererek markalaşma çalışmalarına 

değindi. Nacaroğlu, "Şirketimiz markalaşmaya ve büyümeye çalışıyoruz. Çünkü 

büyümek de yaptığımız iş için ayrı bir zorunluluktur. Beş yıldır ikinci el ticareti 

yapıyorum, ilk üç yıl boyunca zarar ettik ama hep sabrettik. Dayandık ve işimizi biraz 

daha karlı hale getirerek büyümeyi başarabildik" dedi. 
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görmek istiyor" dedi. Sami Nacaroğlu, bir dönem 
satıcı pazarı olduğuna değinerek, "Eskiden 
'Sales Market' denilen bir satıcı pazarı oluşmuş 
durumdaydı. Bugüne geldiğimizde ise 'Buyers 
Market' oluşmuş durumdadır. Yani artık müşterinin 
pazarı belirlediği bir dönemi yaşıyoruz. Bütün 
bunların yanında da değişmeyen bazı olgular da 
bulunuyor. Bunların başında sevgi ve güven geliyor. 
Otomotiv ticaretinde yapılan işe güven ve sevgi 
duymak gerekiyor" diye konuştu. 

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü
Görgün ÖZDEMİR

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün 
Özdemir,  değişimin doğası gereği içerisinde riskleri 
barındırdığını dile getirdi. Görgün Özdemir, 
"Otomotiv sektöründe değişim 1996 yılında 
Gümrük Birliği'ne girişimiz tam anlamıyla başlamış 
oldu.  Gümrük Birliği öncesi sektörü Rekabet ve 
Tüketici Kanunu belirliyordu. O dönem araç ticareti 
sadece alıp ve satmak üzerini kuruluydu. Müşterinin 
de hiç bir önemi yoktu. Müşteri memnuniyeti ya 
da çalışanların bağlılığı gibi kavramlarla henüz 
sektör tanışmamıştı. 1996 yılında sonra sektörün ve 
müşterinin algısı giderek değişmeye başladı. Yeni 
ürünlerle beraber rekabet de giderek arttı. Süreç 
içerisinde de kar marjlarının giderek daraldığını 
gördük" dedi.

Görgün Özdemir, 2000'li yıllarda Ford'un satış 
şirketlerinin tek bir çatı altında birleşerek Otokoç'un 
kurulduğunu belirterek, "Otokoç kurulurken önce 

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün ÖZDEMİR

stratejik hedefler oluşturduk. Stratejik hedefler, 
başında bulunduğunuz işin vizyonunu belirlemektir.   
Tüm yönetici ve çalışanlarımızın katılımıyla stratejik 
hedeflerimizi belirmeye çalıştık. Bunu yaparken 
hem şirketin hem de sektörün güçlü ve geliştirmeye 
açık yönlerini ele alarak ortaya çıkacak fırsatların 
neler olabileceği üzerine değerlendirmeler yaptık. 
Fırsatlara ulaşabilmek veya tehditlerden korunmak 
için faaliyet planları oluşturduk. Şirketin en 
tepe noktasında belirlenen hedeflerin, en alttaki 
çalışanımıza ulaşmasını sağlayan hedef kartlarını 
hayata geçirdik" diye konuştu.

Görgün Özdemir, stratejik hedef toplantılarında 10 
yıllık projeksiyonlar yaptıklarını aktararak, "İnsan 
kaynaklarının şirketimiz için çok önemli olduğunu 
gördük. En büyük sermayenin insan kaynağı 
olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Buradan 
hareketle bünyemizde bir eğitim bölümü kurduk. 
Distribütörlerin verdiği eğitimlerin dışında, kendi 
içimize yönelik eğitimlerin yıllık planlamalarını 
oluşturduk. Çalışanlarımıza yönelik olarak 
performans yönetim ve 360 derece değerlendirme 
sistemini kurduk. Bu sayede şirketimize yönetici 
olarak dışarıdan çok az alım yapmış olduk. 
Çalışanlarımız süreç içerisinde performansları 
çercevesinde şirket içerisinde pozisyonlarını 
yükseltmiş oldular" diye konuştu.

Görgün Özdemir, şirkette üst kademedeki yönetici 
ile çalışanların yakın olmasını sağlayan sistemler 
kurduklarını ifade etti. Görgün Özdemir, bununla 
ilgili açık kapı toplantıları düzenlediklerini 
söyledi. Özdemir, "Müşteri odaklı bir yapının 
oluşturulmasının bir zorunluluk olduğunu 
gördük. Bu nedenle müşteri ilişkileri bölümünü 
oluşturduk. Bu bölüm müşteriler ile ilgili araştırma 
çalışmaları yaptı. Beklentiler ve bu beklentilere 
yönelik aksiyonları belirledik. Bunun yanı sıra Call-
Center'imizi oluşturduk" dedi.

Sektörde bilgi yönetimi teknolojilerinin önemine 
de değinen Görgün Özdemir, "2000 yılında tüm 
markalarımızı da içine katarak Bilgi İletişim 

Otomotiv ticaretinde bilgi yönetimi teknolojilerinin önemine değinen 
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, "2000 yılında tüm 
markalarımızı da içine katarak Bilgi İletişim Sistemlerimizi kurduk. Bunun 
yanı sıra süreç iyileştirmenin de önemine değinmek istiyorum. Giderler 
kısmını yönetmek tamamen yetkili satıcının kontrolü altındadır. Otokoç 
olarak, Avrupa Kalite Yönetimi'nin Mükemmellik Modeli'ni kendimize örnek 
olarak aldık. Bunun yanı sıra son yollarda 6 sigma çalışmaları yürütüyoruz. 
Son beş yılda yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarımızdan kaynaklı olarak 4 
milyon euroluk bir avantaj sağladık" diye konuştu.
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Sistemlerimizi kurduk. Bunun yanı sıra süreç 
iyileştirmenin de önemine değinmek istiyorum. 
Giderler kısmını yönetmek tamamen yetkili 
satıcının kontrolü altındadır. Otokoç olarak, Avrupa 
Kalite Yönetimi'nin Mükemmellik Modeli'ni 
kendimize örnek olarak aldık. Bunun yanı sıra son 
yollarda 6 sigma çalışmaları yürütüyoruz. Son beş 
yılda yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarımızdan 
kaynaklı olarak 4 milyon euroluk bir avantaj 
sağladık" diye konuştu.

Görgün Özdemir sektörün doğası gereki kar 
marjlarının giderek daralacağını hatırlatarak, 
"Dolayısıyla giderler kısmında yapabiliceklerimizin 
en iyisini yapmak durumundayız. Süreçlerimizi 
daha iyi, daha verimli ve daha yalın hale 
yönetmemiz gerekmektedir" dedi.

"Müşterimiz bizim onunla daha fazla 
ilgilenmemizi istiyor"

Renault Mais Genel Müdürü
İbrahim AYBAR

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, 
otomotiv ticaretinin eskinin alışkanlıklarıyla 
yürütülmeceğine vurgu yaparak, "Tüketicinin 
tercihlerinin değiştiğini görüyoruz. Tüketici eskisi 
gibi 'ne bulursa' satın almıyor. Tüketici verimliliği 
olan ürünlere yöneliyor. Her zaman aracının içinde 
on-line kalmak istiyor. Aracın içerisindeki teknoloji 
kullanıp, ürünü kolay bulmayı tercih ediyor. Bunun 
yanı sıra satın aldığı ürünlerin çevreye duyarlı 

olmasını istiyor. Ve müşteriye kişiselleştirilmiş 
ne kadar özellik sunabiliyorsanız, o ölçüde sizin 
ürünlerinize yöneliyor" dedi.

İbrahim Aybar ülkemizin giderek gençleşen nüfus 
otomobili ihtiyacı olduğunu zaman kullanmak 
istediğine vurgu yaptı. Aybar, " Bu açılardan 
yeni tüketici profili bizim için sadık müşteri 
sınıflandırmasına oturmuyor. İşte tam bu noktada 
bu beklentilere cevap verebilmek gerekiyor" diye 
konuştu. Bir araştırmadan örnek veren İbrahim 
Aybar, "1983 yılında ABD'de ehliyet sahibi olan 
19 yaşındaki nüfusun oranı yüzde 87,3'tür. 2010 
yılında yine aynı yaş oranının ehliyet sahipliği yüzde 
64'tür.  Bu inişin nedenlerini hepimiz iyi düşünmek 
zorundayız" dedi. 

İbrahim Aybar müşterinin yüzde 81'i internetten 
satış ve pazarlamanın geliştirilmesi istediği 
sonucunu da aktardı. Aybar, "Sonuçlara 
baktığımızda tüketici e-ticarete önem verilmesi 
gerektiğini söylüyor. Bunun yanında satın alma 
işlemlerinde hizmet kalitesini geliştirerek güven 
duygusu vermemiz de bir başka önem arz ediyor. 
Çok daha rekabetçi finansman seçenekleri müşteri 
beklentilerinin de gelişecek başka bir alanıdır. 

Müşteri yetkili satıcılardan daha fazla garanti 
çözümleri istiyor. Aracın bakımında hepimizden 
dürüstlük istiyor. Ve en önemlisi, müşterimiz 
devamlı onunla ilgilenmemizi istiyor" diye konuştu. 
İbrahim Aybar bütün bunları yapabilmenin 
koşullarını da dile getirerek, "Bütün bunları 
yapabilmenin tek koşulu var, insana yatırım 
yapmamız gerekiyor. Yatırım yaptığımız insanı da 
elimizde tutabilmek bir başka zorunluluğumuzdur. 
Yine bir araştırmadan örnek vermek istiyorum, 
ortalama bir yıl sizinle olan çalışanan size 
kazandırdığı bir birimse, ortalama sizinle 4 yıl 
çalışanan kazandırdığı en az dört birimdir. Bu 
yüzden çalışanlarımızı yetiştirip kalifye insanlar 
yapmamız ve elimizde tutmayı başarabilirsek, 
otomotiv ticaretini başkalarından daha iyi 
yapabiliriz" dedi.

"Ayaklarımızı yere hep sağlam 
basarak ilerlemeyi seçtik"

İn Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Vedat İNCİROĞLU

İn Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu, 
gerek sanayi, gerek ticaretin gelişmesiyle 
Anadolu'nun öneminin giderek arttığını dile getirdi. 
Vedat İnciroğlu, şirketinin yatırım yaparak çok 
dikkatli davrandığını söyleyerek, "Deyim yerindeyse 
ayaklarımızı hep yere sağlam basarak ilerlemeyi 
seçtik. Markalarımızın sayısını artırırken pazardan 

Uzay Oto Yönetim Kurulu Üyesi Seyra TOPRAK, değişen tüketici profilinin 

yetkili satıcılar tarafından çok iyi analiz edilmesinin önemine değindi. Seyra Toprak, 

"Bir araştırmada 19 ila 31 yaş arasındaki yeni jenerasyonun 2013 yılında satılan 

her dört araçtan birini satın alacağı ve 10 yıl sonra ise  yüzde 40'ını bu jenerasyon 

satın alacağı sonucu ortaya çıktı. Ayrıca bu kişilerin yüzde 50'si önümüzdeki iki 

yıl içerisinde sıfır ya da ikinci el otomobil satın alacak. Bu araştırma bir kez daha 

genç nesilin bizim için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzden yeni 

jenerasyona yönelik çalışmalar gelecekte kalıcı olabilmenin bir ön koşulu olacaktır" 

dedi. Seyra Toprak, 'Y' jenerasyonu denilen gelecek kuşağın birbirleriyle iletişiminin 

çok kuvvetli olduğunu dile getirerek, "Çok küçük yaşta iletişim teknolojisiyle tanışan 

bu nesil, çok hızlı bir şekilde bilgi paylaşımında bulunabiliyorlar. Olumlu ya da 

olumsuz bir alış veriş deneyimi sosyal ağlar vasıtasıyla aralarında hızla yayılabiliyor. 

Bunun yanı sıra kendi aile ve çevreleri üzerinde çok etkindirler. Giderek çevrelerinde 

fikir önderleri olmaya aday oluyorlar. Ayrıca olumsuz deneyimlere tepkilerini hızla 

dile getirip, beklentileri de o oranda çok yüksektir" diye konuştu. Seyra Toprak, 

yeni neslin daha fazla bireyci olduklarının altını çizerek, bu yüzden daha küçük 

araçları tercih ettiklerinin tespiti yaptı. Seyra Toprak, "Yeni nesil gençler, çevreci ve 

küçük araçları seçiyorlar, daha kolay park etmek, hayatın her alanına hızla ulaşmak 

istiyorlar" dedi. 

Otokoç Otomotiv 
Genel Müdürü Görgün 
ÖZDEMİR, "Yetkili 
satıcıların mutlaka 
stratejik planlarını 
yapmaları gerekiyor. 
Bu planlar neticesinde 
ortaya çıkacak fırsatları 
değerlendirerek, 
rekabette bir farklılık 
yaratmalıyız."
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daha fazla pay almayı hedefledik. Çok markalılıkla 
gerek bölgemizde, gerekse çevremizde orta, alt ve 
üst sınıfa hizmet ediyoruz" diye konuştu. 

"Yeni kuşak tüketici, kişiye özel 
çözümler isteyecek"

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü
Görgün ÖZDEMİR

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, 
yeni nesil tüketicilere değinerek, 'Y' kuşağının 
marka bağımlısı olmayacağının altını çizdi. Görgün 
Özdemir, "Dolayısıyla yeni kuşak tüketici en iyi 
hizmeti, zamanında veren yetkili satıcılardan 
beklentilerini karşılayacaklar. Aynı zamanda bu 
neslin işe bağlılığı da kalmayacak. Bu da gelecekte 

bir istihdam soruna işaret etmektedir. Bunun yanı 
sıra yeni nesil kişiye özel çözümler isteyecektir. 
Yetkili satıcılar karşılarındaki yeni müşteri kitlesini 
şimdiden anlamak ve ona göre önlemlerini almak 
durumundalar" dedi.

Görgün Özdemir, gelecekte showroomların artık 
daha sanal hale gelebileceğinden söz etti. Yeni 
nesilin belki de similatörler aracılığıyla satın 
alacakları araçları test edecekleri öngörüsünde 
bulundu. Özdemir, "Belki de gelecekte servis 
hizmetleri de bilgisayarlar aracılığıyla uzaktan 
erişim ile gerçekleştirilecek. Ben ben belki böyle çok 
uzun vadeli bir hayal ile bir öngörüde bulunuyorum 
ama her ne olursa olsun, gündemimizde olan 
konular hep aynı olacaktır" diye konuştu. 
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Mapfre Genel Sigorta Genel Müdür Yardımcısı
İlker SIRTIKIRMIZI

Basf Coating Otomobil Tamir Boyaları Kurumsal Müşteriler Müdürü
Alphan ALTUN

OYDER, "Gelişim için Değişim" Kongresi
Sponsorlarına teşekkür ediyor



47HAZİRAN 2013

Koç Finansman Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa ÖNALP

Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan TAMER

GFK Türkiye Otomotiv, Enerji ve Finans Sektörleri Kıdemli Uzmanı
Tülin Karadağ ÇINAR

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü
Görgün ÖZDEMİR

İncitaş Yönetim Kurulu Başkanı
Selim BAYBAŞ

Turkuvaz Medya Grubu Reklam Genel Müdür Yardımcısı
Sedat ANALI
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OYDER, yetkili satıcılar için
sigortacılıkta önemli bir proje

daha gerçekleştiriyor

S igorta sektörü ülkemizde hızla gelişmekte, 
yasal ve idari altyapısı tamamlanmaya 

devam etmekte. Son yıllarda birçok alanda yoğun 
düzenlemeler ve oluşturulan idari örgütlenmeler ile 
sigorta sektörünün hem altyapısı güçlendirildi, hem 
de potansiyeli artırıldı. 

Bu çerçevede sektörde faaliyet gösteren sigorta 
şirketleri ve sigorta aracıları ile sektöre hizmet 
üreten iş ortaklarının da yeni yasal ve idari 
düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerini reorganize 
etme ve artan rekabet ortamında geleceğe daha 
güçlü hazırlama gereksinimi her zamankinden daha 
da güçlü olarak oluştu.

Öte yandan sektörden hizmet alan bireysel ya da 
kurumsal sigortalılarında gerek yeni oluşan zorunlu 
sigortalar, gerekse mevcut ve yeni oluşturulan 
çeşitli sigorta ürünleri konusunda bilgilendirme ve 
danışma gerekleri her geçen gün artmakta.

Sektörde hizmet üreten ve hizmet talep ederek 
tüketenler noktasında oluşan gereksinimler 
çerçevesinde Avrasya Kurumsal Yönetişim 
Danışmanlık firması olarak bir ihtiyaç tespiti 
yapılmış ve buna göre projeler oluşturulmakta.

Avrasya Kurumsal Yönetişim Danışmanlık, sigorta 
sektöründe faaliyet gösteren hayat ve hayat dışı 
sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri 
ile sigorta sektöründen hizmet alanlara sigorta, 

finans ve kurumsal yönetişim alanlarında proje ve 
danışmanlık hizmetleri vermekte. 

Aynı zamanda yatırımcılara sigorta yatırımları 
konusunda danışmanlık hizmetleri üreterek, 
hayat ve/veya hayat dışı şirket kuruluşu, faaliyete 
geçirilmesi ve faaliyetlerinin organizasyonuna 
destek olmakta.

Avrasya, Sigorta sektörü ve bileşenlerine dönük 
olarak teknik, hasar, muhasebe, mali işler, bilgi-
işlem hasar yönetimi, satış pazarlama, satış kanalı 
oluşturma, eğitim ve ürün-geliştirme alanlarında da 
çalışmalar yapmakta.

Kobi ve büyük ölçekli sigortalılara dönük 
olarak da sigortacılık ve finans alanlarında 
danışmanlık hizmetleri yanı sıra, istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda sigorta şirketleri ile stratejik 
işbirlikleri oluşturmak, projeler hazırlamak ve 
uygulamak, eğitimler düzenlemek ve ilgili destek 
hizmetleri sunulmakta. İşte bu noktada OYDER 
üyeleri için Mapfre Genel Sigorta ile bir köprü 
çalışma gerçekleştirmiş ve bunu tüm üyelere 
sunmak üzere çalışmalarına başlamış durumda.

Bu bağlamda büyüyen ve çeşitlenen pazardan 
OYDER üyelerinin daha çok pay alması ve  
kazançlarını artırmak amacıyla, kısaca sigorta 
acentelerinizi artık bir "kar merkezi" olarak 
konumlandırmak üzere "OYDER-MAPFRE 

Değerli dostlarımız dergimizin bu sayısında Sigorta Acenteliklerimizin gelişmesi amacıyla 2 proje üst 
üste sizlere sunulmuştur. Birincisi SigortaPro firması ile operasyon maliyetlerinizi azaltacak ve kâr 
noktalarınızı arttıracak bir proje, diğeri ise aşağıda detaylarını göreceğiniz Mapfre Genel Sigorta - Avrasya 
Danışmanlık işbirliğinde hayata geçen başka bir proje. 

Fedai TOYRAN  

Atatürk Mah. Sedef sitesi

Blok :  12 Daire : 8 

Ataşehir/İSTANBUL

GSM : 0533.370 60 02

İş : 0216.455 20 52

Tel/Fax : 0216.455 20 42

fedai.toyran@avrasya.com.tr
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SİGORTA PROJESİ"  oluşturdu. Bu projede,  
OYDER, Mapfre Genel Sigorta A.Ş.  ve Avrasya 
taraf olarak yer alacaktır.

Projenin sigorta çözüm ortağı olarak, sigorta 
sektörümüzde 65 yıldır faaliyet gösteren, dünyanın 
önde gelen sigorta grubu Mapfre'nin  sahibi olduğu 
ve sektörün saygın sigorta şirketi  Mapfre Genel 
Sigorta A.Ş. ile işbirliği sağlanmıştır.

Avrasya Kurumsal Yönetişim Danışmanlık proje 
yöneticisi ve destekçisi olarak,  hem OYDER 
hem de Mapfre Genel Sigorta Şirketi nezdinde 
yetkilendirilmiştir. 

Bu proje aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır. 

l Acentelik ilişkisinin tesisi,

l Bize özel  yeni  ve gelir artırıcı sigorta ürünleri 
oluşturulması,

l Rekabetçi fiyatlama ve kampanyalar 
yapılması,

l Satış sonrası hizmetlerde, işbirliği 
oluşturulması ve geliştirilmesi,

l Sigortacılık eğitimleri düzenlenmesi,

l Mevcut müşteri portföyünün verimliliğinin 
arttırılması,

l Çapraz satış çalışmaları yapılarak, 
müşterilere özellikle oto kaza branşı 
dışındaki mühendislik, sağlık, nakliyat, ferdi 
kaza ve benzeri ürünlerin sunumu, satışı ve 
geliştirilmesi,

l Özellik arz eden iş ve müşterilerde doğrudan 
uzman desteği sağlanması,

l Diğer teknik, pazarlama, satış ve  özel 
projelerinizde her türlü destek ve çözüm 
hizmetleri sağlanması.

Projenin tanıtımı ve uygulamasını başlatmak üzere 
Avrasya Danışmanlık ve Mapfre Genel Sigorta A.Ş. 
personeli OYDER üyelerinin ziyaretlerine başladı. 

Proje hakkında detaylı bilgi almak veya katılmak 
için OYDER merkezine ve Avrasya Danışmanlığa 
başvurabilirsiniz.

Bu işbirliğinin OYDER camiası, sigorta çözüm 
ortağımız Mapfre Genel Sigorta A.Ş. ve proje 
yürütücüsü ve destekçisi olarak Avrasya 
Danışmanlık ailesine önemli kazanımlar 
sağlayacağına inancımız tamdır. Bu konuda 
gösterdiğiniz destek ve kolaylık için şimdiden 
teşekkür ederiz.   

Kobi ve büyük ölçekli 
sigortalılara dönük olarak 
da sigortacılık ve finans 
alanlarında danışmanlık 
hizmetleri yanı sıra, 
istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda sigorta 
şirketleri ile stratejik 
işbirlikleri oluşturmak, 
projeler hazırlamak ve 
uygulamak, eğitimler 
düzenlemek ve ilgili 
destek hizmetleri 
sunulmakta. İşte bu 
noktada OYDER üyeleri 
için Mapfre Genel Sigorta 
ile bir köprü çalışma 
gerçekleştirmiş ve bunu 
tüm üyelere sunmak 
üzere çalışmalarına 
başlamış durumda.
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OYDER ve BUYEM 
Eğitimleri Devam Ediyor
OYDER ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği 

ile "Aile Şirketi Yönetimi" Eğitimi 
düzenlendi. 27-28 Mayıs 2013 tarihinde 
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim 
Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Aile Şirketi 
Yönetimi"  semineri çok değerli hocamız Ruhi 
Kaykayoğlu tarafından gerçekleştirildi. 2 gün 
süren eğitimimiz karşılıklı diyaloglar ve önemli 
konuların tartışılması ile devam etti.

Eğitimin içeriğinde; Süreklilik, zorluklar, 
avantajlar, yönetim ve yönetişim, Birincil, 
ikincil liderlikler ile gelecek neslin liderliği, 
Stratejik büyüme, kurumsallaşma, Stratejik 
düşünme ve planlama, Birincil liderliğin iş 
devri planlamaları, Gelişime liderlik etmek, Aile 
anayasasının hazırlanması ve kariyer planlama, 
konuları işlendi.

Çok değerli gençlerin aramızda bulunmaları 
ve yönelttikleri sorular ile eğitimi bir diyalog 
ortamına döndürmeleri ile oldukça güzel 
bir çalışma ortamı oluşturuldu. Katılımcı 
arkadaşlarımızda bulundukları yer ve eğitimden 
büyük keyif aldılar.

Boğaziçi üniversitesinin keyifli ortamında 
gerçekleştirilen bu eğitim gelecek taleplere 
göre tekrar düzenlenebilir bir şekilde dizayn 
edildi. OYDER ve BUYEM olarak yakın bir 
tarihte bu eğitimin ikinci kuru olarak ağırlıklı 
finans-muhasebe konularını içeren ve yine 
genç yöneticileri kapsayacak bilgileri içerecek 
çok önemli bir eğitim daha programlamaya 
çalışıyoruz. Gelişmeleri duyurmaya devam 
edeceğiz.
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ASBİS Ege Bölgesi Eğitimi
İzmir'de gerçekleştirildi

A SBİS Eğitimleri Çanakkale-Balıkesir-Manisa-
İzmir-Aydın-Denizli-Afyon-Uşak-Kütahya-

Muğla illerinden toplamda 190 katılımcı ile 
gerçekleştirildi.

2 gün süre ile 160 Yetkili Satıcının eğitimini 
gerçekleştiren yetkililer kendilerine yöneltilen 
sorular ve gerek teorik gerekse canlı olarak Opel 
Egem tarafından gerçekleştirilen elektronik tescil 
ile katılımcıların konuyu anlamalarına yardımcı 
oldular. Eğitim verilen bu bölgelerde M1 sınıfı 
araçlar için uygulamanın zorunlu olarak kullanım 
tarihi 8 Temmuz olarak öngörülmüştür. Bu tarih 

itibarı ile Trafik Tescil Büroları M1 sınıfı araçlar için 
tescil talebi kabul etmeyeceklerdir.

Katılımcılarımıza eğitim esnasında belirttiğimiz 
gibi gerekli altyapı ve kurulum çalışmalarını en kısa 
sürede başlatmaları istenmiş ve bununla beraber 
8 Temmuz tarihin beklemeden elektronik tescil 
işlemlerine başlamaları tavsiye edilmiştir.

ASBİS uygulamasının kurulum işlemleri için gerekli 
bilgilendirme OYDER tarafından tüm katılımcılara 
elektronik ortamda bildirilmiştir, destek almak 
isteyen Yetkili Satıcılar bağlı bulundukları 
markaların personeli ile irtibata geçmeleri 
istenmiştir.

25-26 Haziran tarihlerinde Gaziantep Dedeman 
Otel 'de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz 
bölgesi Yetkili Satıcılarımıza ASBİS eğitimi 
verilecektir. 

EGM - OYDER-ODD-OSD işbirliğinde 
ve OYDER koordinasyonunda Ege 
Bölgesi Yetkili Satıcılarını kapsayan 
ASBİS (Araç ve Sürücü Bilgi İşletim 
Sistemleri) eğitimi 12-13 Haziran'da 
İzmir Konak Hotel'de gerçekleştirildi.
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150 milyar Euro’luk Çin otomotiv 
pazarında yer kapma arayışı

TAYSAD organizasyonuyla gerçekleşen “IV. Uluslararası 
TAYSAD Aftermarket Konferansı’’nda yeni pazarlar öne 
çıktı. Özellikle otomotiv endüstrisinin 2020 yılında 150 
milyar Euro’luk bir pazara ulaşması öngörülen Çin’e mutlaka 
gidilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. 

TAYSAD, otomotiv endüstrisinin önemli 
ayaklarından, satış sonrası hizmetler ve 

yedek parça sektöründeki yenlikleri ve son 
teknolojileri “IV. Uluslararası TAYSAD Aftermarket 
Konferansı”nda üyeleriyle paylaştı.

CLEPA, Mc Kinsey, Ford Otosan, Bosch, Mahle, 
İnci Akü, Kale Oto Radyatör gibi sektörün önde 
gelen firmalarının üst düzey yöneticilerinin 
konuşmacı olarak katıldığı konferansta, yeni 
pazarlar olarak BRIC ülkelerinin yanısıra Asya 
bölgesinin önemine değinildi.

Özellikle Çin’in 2020 yılında 150 milyar Euro’luk 
bir otomotiv pazarına ulaşacağının öngörülmesi, 
bu ülkede yerel olarak yer almanın gerekliliğini 
ortaya koydu. Bunların yanısıra aftermarket 
pazarında dünyada yaşlanan araçların bir fırsat 
olabileceği, elektrifikasyonun öneminin artacağı, 
profesyonel müşterilerin artması, düşük maliyetli 
araçların tercih edilmesi, yeni kullanım trendleri 
gibi gelişmelerin sektör üzerinde etkili olması 
bekleniyor.

Konferansta ayrıca, Avrupa’da araç parkının 270 
milyon adede ulaştığı ve araç yaş ortalamasının 
8 olduğu dile getirildi. Toplam Aftermarket 
pazarının bu bölgede 100 milyar Euro’ya ulaştığı 
vurgulanarak yeni dönemde Avrupa’da entegre 
mobilite, araç paylaşımı gibi farklı uygulamaların 
gündeme geldiği belirtildi. Otomotiv endüstrisinde 
başarının anahtarı olarak ise inovasyon, Ar-Ge ve 

yenilikçiliğin yanısıra çevik olan şirketlerin kalıcı 
olmayı başarabileceği vurgulandı.

Yedek parça pazarı 6 milyar lira

TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleşen konferansta, TAYSAD 
üyelerinin cirosunun yaklaşık 18 milyar dolara 
ulaştığı, 6,5 milyar dolar doğrudan ihracat ve 100 
bin’in üzerinde istihdam sağlandığı kaydedildi. 
TAYSAD Başkanı Dudaroğlu, Türkiye yenileme 
pazarı sektöründe parça üretiminin yaklaşık yüzde 
20’sinin araç üreticileri tarafından, yüzde 80’lik 
bölüm ise parça üreticileri tarafından sağlandığını 
hatırlatarak “Türkiye’nin toplam yedek parça 
pazarının büyüklüğü, yaklaşık 6 milyar liradır. 
TÜİK verilerine göre mart ayı sonu itibarıyla 
toplam araç parkımız, motosiklet hariç 14,6 milyon 
adettir. ODD’nin geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmaya 
göre ise araç parkımızın yüzde 32’si 16 yaşın, yüzde 
21’i ise 20 yaşın üstündedir. Bu rakamlar yenileme 
pazarı için de çok ciddi bir fikir oluşturmaktadır. 
Bu pazarın büyüklüğünün yanı sıra, araç parkının 
yenilenmesi de gerekmektedir.” diye konuştu.  

Türkiye’de yedek 
parça pazarının 
6 milyar liraya 
ulaştığını aktaran 
TAYSAD Başkanı Dr. 
Mehmet Dudaroğlu, 
yaşlanan araç 
parkının yenilenmesi 
gerektiğine vurgu 
yaptı. OİB Başkanı 
Orhan Sabuncu 
ise ihracatta AB’ye 
olan bağımlılığın 
azaltılması gerektiğini 
kaydederek, yeni 
pazarları işaret etti. 
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı,
2013 Yılı İlk Beş Ayında % 14 Arttı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı %14,13 artarak 307.647 adet olarak gerçekleşti. 
2012 yılında bu rakam 269.565 adet olarak gerçekleşmişti. 2013 yılı 
Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 81.468 adete ulaştı. 
70.863 adet olan 2012 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazar toplamına göre satışlar %14,97 oranında arttı.

O tomobil satışları 2013 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %20,75 artarak 233.816 
adete ulaştı. 2012 yılında 193.641 adet 
satış gerçekleşmişti. 2013 yılı Mayıs ayında 
otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre %23,63 artarak 62.383 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı 2013 yılı ilk beş 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2,76 
oranında azalarak 73.831 adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen yıl 75.924 adet satışa 
ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı 2012 yılının 
Mayıs ayına göre %6,46 azalarak 19.085 adet 
seviyesine geriledi.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %22,2, 1600- 
2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %3 ve 2000cc üstü 
otomobillerde de %4,4 artış görüldü. Ülkemiz 
iç pazarında 2013 yılı ilk beş ayında 85kW altı 
25 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil 
pazarını ortalama emisyon değerlerine göre 
incelediğimizde, en yüksek paya %34,4 
oranıyla 100-120 gr/km arasında yer alan 
otomobiller 80.320 adet ile sahip oldu.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde dizel 
otomobil satışlarının payı %58,6, otomatik 

şanzımanlı otomobillerin payı ise %37,4 oldu.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil 
pazarı segment dağılımının %85,9’u vergi 
oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlardan oluştu. Segmentlere 
göre en yüksek satış adetine %51,2 pay ile C 
segmenti (119.789 adet), kasa tiplerine göre 
ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan 
otomobiller (%43,9 pay, 102.574 adet) oldu.

2012 yılı ilk çeyrek (-%25,39) ve ikinci çeyrek 
(-%14,6) sonuçlarına göre daralan otomobil 
ve hafif ticari araç pazarında, üçüncü çeyrekte 
(%4,68) artış gözlendi. Ancak 2012 yılı son 
çeyreğinde pazar %5,34 daralarak, 2012 yılını 
%10,03 küçülme ile tamamladı. 2013 yılının 
ilk çeyreğinde ise pazar %12,41 artış gösterdi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında, 
2013 yılı Ocak ayında %20,23, Şubat ayında 
%16,90, Mart ayında %6, Nisan ayında %16,88 
ve Mayıs ayında %14,97 artış gözlendi ve yılın 
ilk beş ayında %14,13 seviyesinde büyüme 
gerçekleşti. 

SEKTÖR ANALİZİ

2013

2012

10 Yıllık Ort.

35.523 48.307 68.774 73.575 81.468

29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067 62.304 58.148 69.629 59.938 71.710 115.400

26.503 34.044 54.967 55.030 62.224 57.228 48.960 49.393 56.410 50.093 52.753 96.653
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2013/2012 (%)

2012/2011 (%)

20,23 16,90 6,0 16,88 14,97   

-34,19 -29,56 -17,24 -18,98 -12,13 -12,88 -1,17 -0,44 15,80 -13,66 12,65 -9,78
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, 
Hafif ticari araç 
pazarı 2013 yılı 
ilk beş ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
%2,76 oranında 
azalarak 73.831 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. 
Geçen sene aynı 
dönemde 75.924 
adet satışa 
ulaşılmıştı.
Hafif ticari 
araç pazarı 
2013 yılı Mayıs 
ayında yılın 
aynı ayına göre 
%6,46 oranında 
azalarak 19.085 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. 
Geçen sene aynı 
dönemde 20.403 
adet satış 
gerçekleşmişti.
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SEKTÖR ANALİZİ

Motor Hacmi Motor Cinsi
2012 Mayıs Ayı 2013 Mayıs Ayı

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 179.375 % 92,6 219.110 % 93,7 % 22,2 % 40 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 12.294 % 6,3 12.665 % 5,4 % 3,0 % 80 % 18

≥ 2001 cc B/D 1.931 % 1,0 2.016 % 0,9 % 4,4 % 130 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 41 % 0,0 25 % 0,0 - % 3 % 18

86 kW ≤ 120 kW Elektrikli 0 % 0,0 0 % 0,0 - % 7 % 18

≥ 121 kW Elektrikli 0 % 0,0 0 % 0,0 - % 15 % 18

Toplam 193.641 % 100,0 233.816 % 100,0 % 20,7 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2012 Mayıs Ayı 2013 Mayıs Ayı
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 3.671 % 1,9 18.911 % 8,1 % 415,1

≥ 100 - < 120 gr/km 60.679 % 31,3 80.320 % 34,4 % 32,4

≥ 120 - < 140 gr/km 70.449 % 36,4 78.482 % 33,6 % 11,4

≥ 140 - < 160 gr/km 42.429 % 21,9 42.021 % 18,0 % -1,0

≥ 160 gr/km 16.413 % 8,5 14.082 % 6,0 % -14,2

Toplam 193.641 % 100,0 233.816 % 100,0 % 20,7

Dizel
2012 Mayıs Ayı 2013 Mayıs Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 9 % 1,6 39 % 5,5 % 0,0

B (Entry) 34.490 % 51,5 44.702 % 55,6 % 29,6

C (Compact) 61.332 % 62,5 72.531 % 60,5 % 18,3

D (Medium) 13.426 % 59,6 14.598 % 54,9 % 8,7

E (Luxury) 3.611 % 78,0 4.317 % 81,0 % 19,6

F (Upper Luxury) 705 % 89,1 842 % 88,3 % 19,4

Toplam 113.573 % 58,7 137.029 % 58,6 % 20,7

Dizel
2012 Mayıs Ayı 2013 Mayıs Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 272 % 48,9 253 % 35,4 % -7,0

B (Entry) 13.740 % 20,5 15.702 % 19,5 % 14,3

C (Compact) 34.309 % 34,9 44.300 % 37,0 % 29,1

D (Medium) 14.208 % 63,0 20.997 % 79,0 % 47,8

E (Luxury) 4.628 % 100,0 5.324 % 99,9 % 15,0

F (Upper Luxury) 791 % 100,0 954 % 100,0 % 20,6

Toplam 67.948 % 35,1 87.530 % 37,4 % 28,8

2013 yılı Ocak-Mayıs dönemi otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya %93,7 oranıyla yine 1600cc altındaki 
otomobiller 219.110 adet ile sahip oldu. Ardından %5,4 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,9 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 
2012 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %22,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %3,0 
ve 2000cc üstü otomobillerde de %4,4 artış görüldü.

Ülkemiz iç pazarında 2013 yılı ilk beş ayında 85 kW altı 25 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarını ortalama emisyon değerlerine göre incelediğimizde, en yüksek paylara %34,4 oranıyla 100-120 
gr/km arasındaki otomobiller (80.320 adet) ve ardından yine %33,6 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (78.482 adet ) sahip oldu.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %20,7 oranında arttı. 2013 yılı ilk 5 aylık otomobil satış 
adetleri, 2012 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %58,7’den %58,6’ya (137.029 adet) geriledi.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2012 yılı aynı dönemine göre %28,8 arttı. 2013 yılı ilk 5 aylık otomobil 
satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %35,1’den %37,4’ (87.530 adet) e yükseldi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI MAYIS 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 177 177 0 0 177 177

ASTON MARTIN 0 0 0 0 0

AUDI 1.357 1,.357 0 0 1.357 1.357

BENTLEY 4 4 0 0 4 4

BMC 0 0 0 0 0

BMW 1.909 1.909 0 0 1.909 1.909

CHERY 38 38 0 0 0 38 38

CHEVROLET 891 891 0 0 891 891

CITROEN 1.487 1.487 298 902 1.198 296 2.389 2.685

DACIA 2.466 2.466 751 751 0 3.217 3.217

DFM 0 0 0 0 0 0

FERRARI 3 3 0 0 3 3

FIAT 5.427 1.210 6.637 4.027 577 4.604 9.454 1.787 11.241

FORD 6.463 6.463 4.586 81 4.667 4.586 6.544 11.130

GEELY 82 82 0 0 82 82

HONDA 1.033 309 1.342 0 1.033 309 1.342

HYUNDAI 1.671 2.830 4.501 123 123 1.671 2.953 4.624

INFINITI 6 6 0 0 6 6

ISUZU 0 28 314 342 28 314 342

IVECO 0 235 235 0 235 235

JAGUAR 12 12 0 0 12 12

JEEP 85 85 0 0 85 85

KARSAN 0 135 135 135 0 135

KIA 1.483 1.483 42 42 0 1.525 1.525

LADA 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 51 51 0 0 51 51

LAND ROVER 69 69 0 0 69 69

MASERATI 1 1 0 0 1 1

MAZDA 131 131 2 2 0 133 133

MERCEDES-BENZ 2.036 2.036 883 883 0 2.919 2.919

MINI 170 170 0 0 170 170

MITSUBISHI 144 144 9 197 208 9 341 350

NISSAN 1.533 1.533 53 53 0 1.586 1.586

OPEL 5.258 5.258 37 0 37 37 5.258 5.295

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.625 1.625 506 1.076 1.582 506 2.701 3.207

PORSCHE 39 39 0 0 39 39

PROTON 100 100 0 0 0 100 100

RENAULT 5.687 3.161 8.848 1.153 1.153 5.687 4.314 10.001

SEAT 926 926 0 0 926 926

SKODA 1.355 1.355 0 0 0 1.355 1.355

SMART 12 12 0 0 12 12

SSANGYONG 69 69 66 66 0 135 135

SUBARU 55 55 0 0 55 55

SUZUKI 126 126 0 0 126 126

TATA 35 35 27 27 0 62 62

TOYOTA 58 2.797 2.855 195 198 58 2.992 3.050

VOLKSWAGEN 7.588 7.588 2.679 2.679 0 10.287 10.287

VOLVO 507 507 0 0 507 507

Toplam 13.876 48.507 62.383 9.624 9.461 19.085 23.500 57.968 81.468 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-MAYIS 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Top39 Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 533 533 0 0 533 533

ASTON MARTIN 1 1 0 1 1

AUDI 5.505 5.505 0 0 5.505 5.505

BENTLEY 9 9 0 0 9 9

BMC 0 0 0 0 0

BMW 6.468 6.465 0 0 6.465 6.465

CHERY 309 309 0 0 309 309

CHEVROLET 5.140 5.140 0 0 5.140 5.140

CITROEN 7.612 7.612 1.422 3.029 4.451 1.422 10.641 12.063

DACIA 10.216 10.216 2.516 2.516 0 12.732 12.732

DFM 0 39 39 0 39 39

FERRARI 11 11 0 0 11 11

FIAT 15.893 3.739 19.432 16.185 2.183 18.368 31.878 5.922 37.800

FORD 19.328 19.328 18.673 451 19.124 18.673 19.779 38.452

GEELY 248 248 0 0 248 248

HONDA 4.252 1.349 5.601 0 4.242 1.349 5.601

HYUNDAI 6.535 10.899 17.434 810 810 6.535 11.509 18.044

INFINITI 13 13 0 0 13 13

ISUZU 0 108 993 1.101 108 993 1.101

IVECO 0 720 720 0 720 720

JAGUAR 85 85 0 0 85 85

JEEP 321 321 0 0 321 321

KARSAN 0 799 799 799 0 799

KIA 5.134 5.134 185 185 0 5.319 5.319

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2

LANCIA 133 133 0 0 133 133

LAND ROVER 565 565 0 0 565 565

MASERATI 5 5 0 0 5 5

MAZDA 337 337 2 2 0 339 339

MERCEDES-BENZ 6.287 6.287 3.689 3.689 0 9.976 9.976

MINI 594 594 0 0 594 594

MITSUBISHI 539 539 80 1.230 1.310 80 1.769 1.769

NISSAN 6.004 6.004 520 520 0 6.524 6.524

OPEL 19.326 19.326 123 0 123 123 19.326 19.449

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 8.139 8.139 1.266 2.940 4.206 1.266 11.079 12.345

PORSCHE 177 177 0 0 177 177

PROTON 250 250 0 0 0 250 250

RENAULT 23.868 11.059 34.927 4.768 4.768 23.868 15.827 39.695

SEAT 3.052 3.052 0 0 3.052 3.052

SKODA 4.303 4.303 0 0 0 4.303 4.303

SMART 37 37 0 0 37 37

SSANGYONG 382 382 389 389 0 771 771

SUBARU 248 248 0 0 248 248

SUZUKI 654 654 0 0 654 654

TATA 298 298 134 134 0 432 432

TOYOTA 330 9.858 10.188 806 806 330 10.664 10.994

VOLKSWAGEN 32.175 32.175 9.971 9.971 0 42.146 42.146

VOLVO 1.817 1.817 0 0 1.817 1.817

Toplam 50.678 183.138 233.816 38.656 35.175 73.831 89.334 218.313 307.647 K
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SEKTÖR ANALİZİ

Avrupa Otomotiv Pazarı 2013 Yılı İlk Dört 
Ayında  %7 Daraldı
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2013 yılı 
Ocak-Nisan döneminde %7 daraldı ve 4.746.295 adet seviyesinde 
gerçekleşti. 2012 yılı Ocak- Nisan döneminde toplam 5.105.573 adet 
satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2013 yılı Ocak-Nisan döneminde en 

sert düşüş %28,3 ile Finlandiya’da, ardından 
%27,9 ile Hollanda’da ve %13,9 ile Çek 
Cumhuriyeti’nde görüldü. Daralma yaşayan 
diğer ülkeler arasında, İtalya, İrlanda, İsveç, 
Fransa, Slovakya, Yunanistan, Avusturya ve 
Almanya gibi ülkeler yer aldı. Aynı dönemde 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; 
Estonya %21,7, Bulgaristan %11,8 ve İzlanda 
%9,5 oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2013 yılı Nisan ayında

2012 yılı aynı ayına göre %2,1 büyüdü ve 
toplam 1.231.792 adet seviyesinde pazar 
gerçekleşti. 2012 yılı aynı ayında ise 1.206.231 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2013 
yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 
en sert düşüş %23 ile Hollanda’da, ardından 
%17,4 ile İzlanda’da ve %11,6 ile İtalya’da 
görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler 
arasında Letonya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, 
Avusturya, Fransa, Lüksemburg, Portekiz ve 
İsviçre yer aldı. 2013 yılı Nisan ayında geçen 
yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran 
ilk üç pazar sırasıyla; Finlandiya %138,1, 
Danimarka %29,4 ve Norveç %29 oranıyla yer 
aldı.

Türkiye, Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 2013 Nisan ayında 5. ve 2013 
Ocak-Nisan döneminde 6. sırada yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Ocak-Nisan 
döneminde 2012 yılı aynı dönemine göre %7 
küçüldü ve toplam 4.176.690 adet seviyesinde 
pazar gerçekleşti. 2012 yılı aynı dönemde ise 
4.490.725 adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 

2013 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre en sert düşüş %29,6 ile 
Hollanda’da, ardından %27,8 ile Finlandiya’da 
ve %14,3 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü. 
Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında 
İrlanda, İtalya, Fransa, İsveç, Romanya, 
Yunanistan, Slovakya, Avusturya, Almanya 
ve Lüksemburg gibi ülkeler yer aldı. 2013 
yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre satışlarını en çok arttıran ilk 
üç pazar sırasıyla; Estonya %17,9, Danimarka 
%9,2 ve İngiltere %8,9 oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Nisan ayında 2012 
yılı aynı ayına göre %1,8 arttı ve toplam 
1.081.307 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2012 yılı aynı ayında ise 1.061.794 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2013 
yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 
en sert düşüş %26 ile Hollanda’da, ardından 
%20,2 ile İzlanda’da ve %10,8 ile İtalya’da 
görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler 
arasında Letonya, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, 
Avusturya, Fransa, Portekiz ve Lüksemburg 
gibi ülkeler yer aldı. 2013 yılı Nisan ayında 
geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok 
arttıran ilk üç pazar sırasıyla; Finlandiya 
%142,6, Danimarka %30,7 ve Norveç %28,6 
oranıyla yer aldı.

Türkiye, Avrupa otomobil satışları 

sıralamasında 2013 Nisan ayında 6. ve 2013 

Ocak-Nisan döneminde yine 7. sırada yer 

aldı.

Avrupa (AB (27) ve EFTA) ülkeleri toplamına 
göre Hafif Ticari Araç pazarı 2013 yılı 
Ocak-Nisan döneminde %6,1 azaldı ve 
470.307 adete geriledi. 2012 yılı Ocak-Nisan 
döneminde 500.598 adet satış gerçekleşmişti.

2012-2013 Yılı Batı Avrupa Pazar Verileri

Nisan 2013 Nisan 2012 Değişim Ock. Nis. 13 Ock. Nis. 12 Değişim

BATI AVRUPA  1.016.693  993.918 2,3%  3.932.340  4.224.434 -6,9%

AVUSTURYA  33.094  32.728 1,1%  113.118  121.492 -6,9%

BELÇİKA  53.036  48.326 9,7%  202.196  196.689 2,8%

DANİMARKA  13.296  10.310 29,0%  55.246  49.634 11,3%

FİNLANDİYA  9.850  4.061 142,6%  37.478  51.885 -27,8%

FRANSA  157.859  166.518 -5,2%  591.421  674.467 -12,3%

ALMANYA  284.444  274.150 3,8%  958.401  1.047.786 -8,5%

YUNANİSTAN  5.089  4.409 15,4%  19.108  21.588 -11,5%

İRLANDA  6.173  6.806 -9,3%  45.778  52.656 -13,1%

İTALYA  116.209  130.321 -10,8%  470.173  538.248 -12,6%

LÜKSENBURG  5.957  5.373 10,9%  20.107  18.884 6,5%

HOLLANDA  30.538  41.028 -25,6%  146.615  207.289 -29,3%

NORVEÇ  13.988  10.876 28,6%  47.684  45.690 4,4%

PORTEKİZ  8.032  8.400 -4,4%  32.143  31.904 0,7%

İSPANYA  62.317  56.250 10,8%  243.038  260.370 -6,7%

İSVEÇ  24.175  23.336 3,6%  80.249  91.312 -12,1%

İSVİÇRE  29.279  28.704 2,0%  101.030  108.662 -7,0%

İNGİLTERE  163.357  142.322 14,8%  768.555  705.878 8,9%






