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OYDER’de
Yeni Bir
Dönem Başladı…
Değerli Meslektaşlarımız,
OYDER olarak 21 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurul
sonrasında yeni bir Başkan ve yenilenmiş bir Yönetim ile yola devam ediyoruz.
Öncelikle 2022-2025 yıllarını kapsayan dönem için Genel Kurul tarafından Başkan
seçilen Dr. K. Altuğ Erciş’i tebrik ediyor, OYDER’in ulaştığı yere daha da ilerilere
götürecek projelere imza atacağına yürekten inanıyorum. Ayrıca Yönetim Kurulu’na
yeni seçilen değerli Üyelere de OYDER’in yönetimine hoş geldiniz diyorum.
Hem genel ekonomik gelişmeler hem de otomotiv özelindeki sorunlar nedeniyle
oldukça belirsiz ve bir o kadar da stresli bir döneme girdiğimiz bugünlerde, tüm
ekip olarak yenilenmiş ve heyecanını koruyan bir şekilde görev alacağız.
OYDER’in bugünlere gelmesinde katkısı bulunan tüm eski Başkanlara ve Yönetim
Kurulu Üyelerine yürekten teşekkürü bir borç biliyorum. Son yıllarda sizlerin
teveccühü ve doğru hamleler ile her geçen gün etkisini arttıran Derneğimiz,
inanıyorum ki bu yolda ilerlemeye devam edecek ve çok başarılı bir döneme daha
imza atacaktır.
Otomotiv sektörü olarak daha önce benzeri yaşanmamış bir Pazar yaşadığımızı
iddia etmek yanlış olmayacaktır. Son 30 yıllık tarihimizde birçok derin etkili
ekonomik kriz yaşamış olmamıza ve artık yöneticiler olarak ciddi tecrübe
geliştirmiş olmamıza rağmen, bu yaşananların daha önce bir benzeri olmamıştı.
Geleneksel kriz yönetimi algımızda fiyatların yükseldiği, kredi faizlerinin arttığı,
krediye ulaşmanın zorlaştığı dönemlerde talep daraldığı için yetkili satıcıların
üzerinde stok baskısı oluşur ve bu baskının gereği satış argümanları oluşturulurdu.
Ancak bu yeni dönemde tedarik sıkıntısından oluşan arz kısıntısı nedeniyle elde
bulunan araçların çok üzerinde bir talep gözlemleniyor. Neredeyse 15 günde
bir fiyatlar artıyor olmasına rağmen talep kesilmiyor ve tüketiciler araçlara
ulaşabilmek için her yolu deniyor.
Araç başına karlılığın arttığı ancak talep kadar aracın arz edilmediği bu zamanlarda
otomotiv sektörü sanki yeni bir sınavdan geçiyor. Ani rüzgâr değişikliklerine alışık
olsak da belirsizlik ortamının herkesi rahatsız ettiğine eminim.
Sektörümüzün ve mesleğimizin önündeki belirsizliklerin ortadan kalkacağı, daha
stabil ve daha büyük bir pazarda yer alacağımız günlerin yakın olduğunu umuyor,
yeni Başkan ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine bir kez daha başarılar diliyorum.
Saygılarımla,
Çınar Noyan
OYDER Genel Sekreteri

Tüm yayın hakkı OYDER'e ait olup kaynak göstermek suretiyle
alıntı yapılabilir. OTOBAN Dergi parayla satılmaz.
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OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. K. Altuğ Erciş
“Yetkili satıcılarımızın tüm sıkıntı ve
beklentilerini karşılayacak, onların sesi
olacak bir yapılanma içerisinde her
geçen gün büyüyoruz”

Doğan Trend Otomotiv CEO’su
H. Kağan DAĞTEKİN
“Doğan bizim köklerimizi, trend ise
yeniliğe bakış açımızı temsil ediyor.
Doğan trend asla ben oldum
demeyecek bir yapı”
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GELECEK
GERÇEK
GERÇEK GELECEK
TEKNOLOJİLERİ BURADA
GELECEĞİ
BUGÜNDEN YAŞA.
Kuga’nın CO2 salımı 109-132 g/km, yakıt tüketimleri l/100 km: Şehir içi 4,7-6,8, şehir dışı 3,8-6,9, ortalama 4,2- 5,6’dır. Puma’nın CO2 salımı* 129-145 g/km, yakıt tüketimi* l/100km:
5,7-6,4’dir. İlanda gösterilen Mach-E ve E-Transit modelleri henüz Türkiye’de satışa sunulmamaktadır. Pazara sunulan araçlarda donanım farklılıkları olabilir. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr’de.
*Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş WLTP verileridir.
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“Yetkili
satıcılarımızın
tüm sıkıntı ve
beklentilerini
karşılayacak,
onların sesi olacak
bir yapılanma
içerisinde her geçen
gün büyüyoruz”
21 Nisan 2022 tarihinde
yapılan Genel Kurul sonrası
Oyder’in yeni başkanı
seçilen Sn. Dr. K. Altuğ Erciş,
Otoban Dergisi’ne çarpıcı
açıklamalarda bulundu.
Sizin Başkanlığınızda Oyder’de yeni bir
dönem başladı. Yeni dönemde nasıl bir
Oyder öngörüyorsunuz? Öncelikleriniz
nelerdir?
Oyder, hem otomotiv sektörü hem de
meslektaşlarımız için çok değerli bir sivil toplum
kuruluşu. Öncelikle bu değeri koruyacak ve
yükseltecek her türlü faaliyet öncelik alanımızda
yer alıyor. Bizden önceki Başkan ve Yönetimlerin
ilerlediği yoldan, meslektaşlarımıza fayda
sağlayacak tüm girişimleri devam ettirmek
niyetindeyiz elbette.
Sektörün içinde boğuştuğu tüm sorunların
çözümüne yetkili satıcılık bakış açısıyla katkıda
bulunmak ve hem sektörü hem de mesleğimizi
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daha itibarlı hale getirmek en önemli
önceliğimiz olmaya devam edecek.
Bununla birlikte, oluşturduğumuz
komisyonlar kanalıyla, sektörün
spesifik konularında vizyon açıcı
faaliyetler de planlıyoruz. Özellikle
hayatımıza çok hızlı giriş yapan
dijitalleşme, gelecekteki en önemli kar
merkezi olmaya aday ikinci el satışı ve
dünyanın geleceği açısından en büyük
öncelik olan sürdürülebilirlik konuları
komisyonlarda ele alacağımız konular
olacak.
Komisyonların içerisinde en çok
değer verdiklerimizin başında
ise Otomotivde Kadın İstihdamı
komisyonu geliyor. Erkek dominant
olarak algılanan sektörümüzde
kadınların da eşit hak ve imkanlarla
yer almasını temin etmek adına bu
komisyona çok önem veriyoruz.

Son zamanlarda Oyder, yetkili
satıcılık mesleğinin sözcüsü
ve öncüsü konumunda yer
alıyor. Özellikle öncülük görevi
dikkate alındığında önümüzdeki
dönemde hangi konulara ağırlık
vermeyi düşünüyorsunuz?
Derneğimizin gerek Ankara
faaliyetlerinde gerekse de paydaş
derneklerle olan ilişkisinde ulaştığı
itibar seviyesinden memnun
olduğumuzu ve gelişime açık
alanları da geliştirmek için çok
çaba sarf ettiğimizi açıklıkla
söyleyebilirim. Meslektaşlarımızın
sorunlarını yakından takip ederek
sonuçlandırmaya, mesleğimizin güven
ve itibarını arttırmaya çok önem
veriyoruz.

Maalesef 2020 Eylül ayından itibaren
global anlamda yaşanan ekonomik
olumsuzluk tablosunun ülkemize
yansımaları sektörümüzü çok etkiliyor.
Çok hızlı yükselen enflasyon ve
döviz kurlarındaki hareketlilik alım
gücünü zayıflattığı için talebin negatif
etkilenmesi beklenebilir.
Ancak pandemi sonrası biriken
talep nedeniyle henüz tam olarak
bu etkiyi hissetmiyoruz. Kredi
faizlerindeki yükseliş ile krediye
ulaşmaktaki zorluklar arttıkça ne
yazık ki talepte daralmayı daha çok
hissedeceğimiz günler yaklaşıyor. Bu
konuda bütün meslektaşlarımızın
önlemlerini almasında fayda olduğuna
inanıyorum.

Son 2-3 yıldır pandemi etkisiyle
önemli bir arz sorunu yaşanıyor.
Bu sorunun daha ne kadar
süreceğini öngörüyorsunuz?
Tedarik sorunu son 2 yıldır otomotiv
sektörünün en önemli konusu haline
dönüştü. Pandemi döneminde
başlayan yarı iletken sorunu,
navlunların artması ve bölgesel
savaşlar nedeniyle derinleşerek
devam ediyor. Artık sadece yarı
iletkenler değil pek çok hammaddenin
tedariğinde sıkıntı yaşanmaya başladı.
Özellikle son Rusya-Ukrayna savaşı
ile birlikte kablo demetleri sıkıntısı
da eklenince araç bulunurluğu iyice
problem olmaya başladı.

Tedarik sorunu nedeniyle aksayan
üretim, yeterli miktarda ve çeşitlilikte
araç stoğu bulundurmamızı
engelliyor. Kısıtlı mala olan yüksek
talep de fiyatları sürekli yukarı doğru
hareketlendiriyor. Bu kısır döngüden
çıkabilmenin yegâne yolu arzın en
azından eski seviyesine gelebilmesi
gibi görünüyor.
Sorunun ne zaman sona ereceğini
söylemek ise oldukça zor. 2022 yılı
başında, yaz aylarına doğru sorunun
ortadan kalkacağı öngörülüyordu
ancak Temmuz ayına geldiğimiz
bu günlerde bu öngörünün
gerçekleşmediğini görüyoruz. Sorun
global olduğu için çözüm de global
önlemlerle kalkacaktır dolayısıyla
tedarik sıkıntısında lojistik problemleri
ve savaşın uzaması halinde sorunun
çözümü de 2024 yılına sarkabilir.

Türkiye’de bitmeyen
tartışmaların başında ÖTV
oranları ve matrahları geliyor.
Bu konudaki yetkili satıcıların
bakış açısını ve sizce olması
gereken sistemi paylaşabilir
misiniz?
Türkiye’de yeni araç alımı
üzerindeki vergiler maalesef Avrupa
ortalamalarının çok üzerinde.
Avrupa’da ortalama vergi oranı %21’ler
seviyesindeyken bizde araç matrahına
göre çok yüksek seviyelerde. Üstelik
matrah uygulaması nedeniyle oldukça

Bunun dışında dernek olarak
gelecekteki otomotiv sektörünün
içinde yer alması beklenen dönüşüme
hazır olabilmek, yeni ürünler, yeni
hizmetler konularında proaktif
davranmak hususunda öncü
olmak istiyoruz. Meslektaşlarımızı
dönüşüm sürecinde en doğru şekilde
bilgilendirmek ve hazırlıklı olmalarını
sağlamak en önemli önceliklerimiz
arasında yer alıyor.

Otomotiv sektörü genel
ekonomik gidişattan en
hızlı etkilenen sektörlerin
başında yer alıyor. Yaşanan
ekonomik gelişmelerin
sektör üzerine etkilerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
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karmaşık bir sistem var. Araç çıplak
fiyatlarındaki ufak bir artış bile anahtar
teslimde büyük farklar yaratabiliyor.
Üstelik son matrah güncellemesinin
1 Ağustos 2021 tarihinde yapıldığı
ve o dönemden bugüne çok yüksek
bir enflasyon ile başa çıkmaya
çalışıldığı düşünülürse yeni bir matrah
güncellemesinin zamanının geçtiğini
düşünüyorum.
Matrah güncellemeleri var olan soruna
kısa vadeli çözüm getirse de artık yeni
araç vergilerinde daha çağdaş bir
sisteme geçmeli, elektrikli ve hibrit
araçları teşvik edecek, emisyon bazlı
vergilendirme üzerine çalışmalıyız.
Motor hacmine dayalı sistemimizin
hem yeni ürünleri kapsamadığına hem
de çok karmaşık olduğuna inanıyorum.

Otomotiv sektörünün ve özellikle
yetkili satıcılık mesleğinin
geleceğinin bugünden çok farklı
olacağı tartışmaları yapılıyor.
Sizce gelecekte bu meslek çok
farklı yönlere gidecek mi?
Otomotiv sektörünün büyük bir
dönüşüm içinde olduğu ve çevresel
faktörler nedeniyle bu dönüşümün çok
hızlı hayata geçirileceği artık bilinen
bir gerçek. Dönüşümün öncelikli
olarak ürünlerde yaşanacağı ve
bugün kullanmakta olduğumuz pek
çok modelin gelecekte olmayacağını
söyleyebilirim.
Ancak mesleğimiz açısından bu
dönüşüm bazı riskler barındırdığı
gibi bazı fırsatlar da barındırıyor.
Her şeyden önce tüketicilerin
yeni ürünlerin, alışık oldukları
ürünlerden farklarını, kullanım
şekillerini ve sunduğu yenilikleri
henüz tam manasıyla bilmedikleri
düşünüldüğünde satışta uzmanlık
ihtiyacının artacağı kesindir. Bu
noktada yetkili satıcılıklar uzmanlıkları
olan konularda oldukça ön plana
çıkacaklardır.

Yetkili Satıcılara geleceğe dönük
bugünden almaları gereken
tedbirler hususunda önerileriniz
var mı?
Dijitalleşme hayatımızın her alanını
kökten sarsan ve değiştiren en
büyük fenomen haline dönüştü. Eski
iş yapış şekilleri hızla dijitalleşerek
çok daha hızlı, kolay ve her yerden
hizmet anlayışına doğru evriliyor.
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Meslektaşlarımızın da bu baş
döndürücü değişimin içinde kendi
yerlerini alacak değişime hız vermeleri
gerekiyor.

Markalarla yetkili satıcılar
arasındaki ilişkiler son dönemde
tam bir uyum içerisinde diyebilir
misiniz?

Ayrıca artık nitelikli personel istihdamı,
uzmanlaşma ve çok yönlülük geleceğin
fark yaratacak alanları, bu alanlara
bugünden yatırım yapanlar gelecek
perspektifine çok daha hızlı uyum
sağlayacaktır.

Otomotivde değer zincirinin son 2
halkasını oluşturan distribütörler ile yetkili
satıcılar dönem dönem anlaşmazlıklar
yaşayabilir ve bu ticaretin doğal akışı
içerisinde kabul edilebilir bir durumdur.
Ancak son dönemde özellikle paydaş
derneklerle ilişkilerimiz göz önüne
alındığında oldukça iyi, karşılıklı anlayışa
dayalı bir ilişki içerisinde olduğumuzu
söyleyebilirim. Elbette, bu durumun
sürdürülebilir kılınması en önemli
hedeflerimizin başında yer almaktadır.

Türkiye yıllardır satış hacmi
olarak çok büyük bir potansiyeli
barındırıyor ama bir türlü 1
milyonluk Pazar hedefini de
geçemiyor. Sizce bu eşik yakın
zamanda aşılır mı? Aşılırsa
potansiyelimiz nedir?
Türkiye potansiyel olarak 1 milyonluk
pazarın çok üzerinde bir potansiyel
taşıyor. Gerek genç nüfusu gerekse de
1000 kişi başına düşen araç sayılarında
muadil ülkelere göre çok yüksek bir
büyüme alanı sunuyor. Ancak vergi
sisteminin üzerimize yüklediği ağır yük
nedeniyle potansiyelimiz baskı altında
kalıyor.
Yetkili satıcılık yapılanması açısından
baktığımızda da Türkiye’deki yetkili
satıcılık ağı yıllık 1,5 milyonluk pazarı
rahatça kaldırabilecek kapasitede. Bu
sebeplerle, akılcı bir vergi politikası ile
Türkiye’nin hızla Avrupa’nın en büyük
üç pazarından biri haline gelebileceğini
düşünüyorum.

Yetkili satıcılara iletmek istediğiniz
mesajlarınız var mı?
Biz Oyder olarak, yetkili satıcılarımızın
tüm sıkıntı ve beklentilerini karşılayacak,
onların sesi olacak bir yapılanma
içerisinde her geçen gün büyüyoruz.
Etkin bir sivil toplum örgütü olarak
sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.
Aynı meslek kolunda omuz omuza
mücadele verdiğimiz meslektaşlarımızın
da artan ilgisiyle temsil gücümüzü
arttırmaya çalışıyoruz. Hala Oyder
çatısı altında çabamıza ortak olmayan
meslektaşlarımızı da en kısa sürede
üyelerimiz arasında görmek, sesimizin
daha gür çıkmasına neden olacaktır. Bu
sebeple tüm meslektaşlarımızı Oyder
çatısı altında toplanmaya bir kez daha
davet etmek istiyorum.

Renault’nun tercihi

9

OYDER

OYDER,
Yeni Yönetim Kurulunu Seçti
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
(OYDER) Başkanlığına Dr. Altuğ Erciş
seçildi. Başkan Turgay Mersin’in genel
kurul öncesi istifasının ardından OYDER
Genel Kurulu’nda yapılan oylama
sonucunda başkanlığa seçilen Erciş, 3
yıl bu görevi üstlenecek. Genel Kurul’da
başkan seçilen Dr. Altuğ Erciş’in Başkan
Vekilliklerini Zeynep Fidan Soysal ve Uğur
Güven, yardımcılıklarını Kemal Tepret,
Ali Barut, İsmail Ö. Bilal, Ömer Koyuncu,
Uğur Yalçınkaya üstlenirken yönetim
kurulu da şu isimlerden oluştu:
“Ömer Koyuncu, Uğur Güven, İsmail Ö.
Bilal, Ali Barut, Murat Yeğin, Zeynep Fidan
Soysal, Aykut Pektekin, Kemal Tepret,
Uğur Yalçınkaya, Ali Erdem Cindilli, Baki
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Kış, Mehmet Akif Koçak, Gökhan Aşıkoğlu,
Gökhan Saygı, Mustafa Cüneyt Baş, Hilal
Kosif Piles Puig, Gizem Yüzbaşıoğlu,
Kubilay Ercan Erdem, Ali Özerinç, Emin
Ilıcak”

“Paydaş derneklerle işbirliğimiz artacak”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)
Başkanı Dr. Altuğ Erciş, seçimden sonra
yaptığı konuşmada geçmiş dönemdeki
başkanlara teşekkür ederek derneğin
tarihindeki en yüksek üye sayısına
ulaştığını belirtti. Erciş, Türkiye’deki
bayilerin yüzde 65’inin dernek çatısı
altında bulunduğuna da işaret ederek
”OYDER’in etkinliği daha da arttıkça yüzde
100 temsile ulaşacağımızdan hiç şüphe
duymuyoruz” dedi.

“OYDER olarak gücümüzü yetkili
satıcılarımızdan alıyoruz. Bugün sektörde
bazı sorunlar yaşıyoruz. Sektördeki paydaş
derneklerimiz olan ODD, OSD, TAYSAD,
TOKKDER gibi diğer dernekler ile yakın
işbirliklerinde bulunarak sektörümüzün
daha da büyümesi için çaba harcayacağız.
Çünkü bu birliktelikten inanıyorum ki “kuvvet”
doğacaktır. Çözülemeyecek sorunlar yoktur.
Bu sorunlarımızı aşma yönünde paydaş
derneklerle bir sinerji oluşturacağız”

OYDER’in, Türkiye otomotiv sektöründe
tüketiciler ile iletişimini tek sivil toplum kuruluşu
olduğunun altını çizen Erciş şunları söyledi;
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OYDER

DR. K. ALTUĞ ERCİŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mercedes/DS/Peugeot
Koluman Monde Motorlu Araçlar A.Ş.
İstanbul

1975 Ankara doğumludur. Orta ve
lise eğitimini İstek Vakfı Özel Belde
Deneme lisesinde tamamladıktan sonra
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden
mezun oldu. Üniversite hayatı boyunca
uluslararası öğrenci organizasyonu
olan AIESEC’te görev aldı ve başkanlığını
yürüttü. Dönemin gelişen trendleri
doğrultusunda yurtdışında çeşitli
eğitimler aldıktan sonra profesyonel
iş hayatına 1998 senesinde MercedesBenz Türk A.Ş.’nin ana bayisi ve ortağı
olan Koluman Motorlu Araçlar A.Ş.
firmasında başladı.
Aktif iş hayatına devam ederken
Yeditepe Üniversitesi'nde satış ve
pazarlama alanında yüksek lisansını
tamamladı. 2022 yılı Ocak ayında
Maltepe Üniversitesi doktora ünvanını
aldı. Halen DS ve Peugeot bayiliği
bulunan Koluman Monde Motorlu
Araçlar Tic. ve San A.Ş. firmasında
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San.
A.Ş. Otomobilden Sorumlu İcra Kurulu
Üyesi görevlerini yürütmektedir.

ZEYNEP FİDAN SOYSAL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Renault/Dacia/Fiat
ASF Otomotiv A.Ş.
İstanbul

1982 yılında doğan Zeynep Fidan Soysal,
Eyüboğlu Lisesi'ni bitirdikten sonra Koç
Üniversitesi Kimya bölümünden mezun
oldu.
2003-2005 yılları arasında Boğaziçi
Üniversitesi'nde Mühendislik Yönetimi
Master'ı yaptı.
Aynı yıllarda sektörünün öncü
markalarını bünyesinde bulunduran
FDN Grubu’nun yetkili satıcılık tarafında
faaliyet gösteren ASF Otomotiv
şirketinde Pazarlama Sorumlusu olarak
görev aldı. Ayrıca 2008 yılında TÜGİAD
Girişimcilik Komisyon Başkanlığı yaptı.
2005-2016 yılları arasında ASF
Otomotiv'de farklı departmanlarda
çalıştıktan sonra, 2017 yılında ASF
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Genel Müdürü olarak çalışmaya
devam etti.
Zeynef Fidan Soysal, FDN Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda
ASF Otomotiv CEO’su olarak grup
şirketindeki görevine devam etmektedir.
OYDER bünyesindeki görevini ise 2022
yılı itibariyle Başkan Vekili olarak
sürdürmektedir.
Evli ve üç çocuk sahibi olan Zeynep
Fidan Soysal, iyi derecede İngilizce
bilmektedir.

12

UĞUR GÜVEN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Ford/Volvo/Fiat/Alfa Romeo/Jeep/Maserati
Otokoç Otomotiv A.Ş.
İstanbul

Uğur Güven, İstanbul Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden 1986
yılında mezun olmuştur.1986-88
yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi
Pazarlama bölümünde Özel Öğrenci
Statü’sünde öğrenim görmüştür. Otokoç
Otomotiv’den önce sırasıyla Standart
Belde A.Ş., Toyota Gökkuşağı Otomotiv,
Ford Bozkurt Motorlu Araçlar A.Ş.,
Motor Ticaret A.Ş., Standart Motor
A.Ş.’de farklı görevler üstlendikten sonra
2001 yılında Otokoç Otomotiv’e Şube
Müdürü olarak atanmıştır. 2004 yılından
bu yana Otomotiv Perakendeciliği
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır. Güven, OYDER’de
Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini
üstlenmektedir. TOBB’da Otomotiv
Meclis Üyesi, Jeofizik Mühendisleri
Odası Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü
Kongre Üyesidir. Evli, 3 çocuk babasıdır.
İngilizce bilmektedir.

ÖMER KOYUNCU
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Hyundai/Opel
Hunko Motorlu Araçlar Ltd. Şti.
İstanbul

Ömer Koyuncu, 1970 yılında Aydın
Söke’de doğdu.
İzmir Özel Fatih Koleji’nde lise eğitimini
tamamladıktan sonra Amerika’da dil ve
lisans eğitimini alarak 1967’de Bedford
ve BMC bayilikleri ile temelleri atılan
babası Hüseyin Koyuncu’nun kurmuş
olduğu aile şirketinde ticari hayatına
başlamıştır.
Aydın ve İzmir illerinde; Nissan, Isuzu,
Opel, Kia bayiliklerini alarak ticaret
faaliyetlerini genişletmiştir.
2002 yılında İstanbul Maltepe'de ve
2019 yılında İzmir Gaziemir’de Hyundai
bayiliklerini şirket bünyesine katarak,
gösterdiği yüksek performansından
ötürü "Hyundai Global Top Dealer"
bayilerinin arasına girmeyi başarmıştır.
2021 yılında yatırımlarına İstanbul
Üsküdar’daki Opel Global bayiliğini de
bünyesine katarak devam etmiştir.

ALİ BARUT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Renault/Dacia
Bika Servis Oto Ltd. Şti.
İstanbul

1962 Aydın doğumlu olan Ali Barut,
lise eğitimini Aydın Lisesi’nde
tamamladıktan sonra lisans eğitimini
1983 yılında Ege Üniversitesi'nde
tamamlamış ve Ziraat Mühendisi olarak
mezun olmuştur. Bika Şirketler Grubu
Ortak Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanıdır. Renault Yetkili Satıcılar
Derneği (REYSAD) kurucu başkanıdır.
14 sene boyunca REYSAD başkanlığı ve
4 sene boyunca GCRE (Dünya Renault
Dernekler Birliği) başkan vekilliği
görevlerini yapmıştır. Hali hazırda
REYSAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
ve GCRE Genel Sekreteri görevlerini
sürdürmektedir. Ali Barut evli ve 2
çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Araç kiralama sektöründe de faaliyet
gösteren Koyuncu, 2013 yılında kurduğu
WindyCar markası ile Türkiye genelinde
araç kiralama sektöründe on altı
kurumsal şubesi ile hizmet vermeye
devam etmektedir.
Evli ve 3 çocuk babası olan Ömer
Koyuncu, İngilizce bilmektedir.
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OYDER

İSMAİL BİLAL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Ford
Mehmet Bilal Motorlu Araçlar Ltd. Şti.
Antalya

İsmail Bilal, 1963 yılında Antalya’nın
Finike ilçesinde doğdu.
Bilaller, 66. yılını yaşayan köklü bir aile
şirketidir. 1956 yılında Mehmet Bilal’in
önderliğinde kurulmuştur. Mehmet
Bilal, kardeşleri Mustafa Bilal ve Ahmet
Bilal'i de yanına alarak manifaturacılıkla
iş hayatına başlamıştır.
1969 yılında TürkTraktör New Holland
Bayiliği, 1974 yılında Ford Otosan
Bayiliği alan şirket, 1982 yılında
ikinci kuşak İsmail Bilal önderliğinde
Antalya'nın Merkez ilçesinde
faaliyetlerini genişletmiştir. 2000 yılında
Konyaaltı ilçesinin ilk 3S otomotiv
tesisi olarak Ford markası ile hizmete
başlamıştır.
İsmail Bilal, otomotivin yanında
atalarından beri süren tarım
işletmelerini de yeni yatırımlarla
büyütmeye ve istihdamı arttırmaya
devam etmektedir.
Evli, 1 erkek ve 1 kız çocuk babası olan
İsmail Bilal’in 2 torunu vardır.
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UĞUR YALÇINKAYA
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Ford
Kent Otomotiv Ltd. Şti.
İstanbul

Uğur Yalçınkaya, 1993 yılında Özel Yıldız
Koleji'ni bitirmiştir. 1994-2004 yılları
arasında dede Durmuş Yalçınkaya’nın
1966 yılında kurmuş olduğu ikinci el
otomobil ve ticari taksi alım satımı
yapan Yalçınkaya Otomotiv’de
çalışmıştır.Uzun yıllar Laleli’de hizmet
veren firma, günümüzde Bağcılar Oto Center’da ticari hayatına devam
etmektedir.
2004 yılından beri aile
şirketi olan ve İstanbul Esenyurt’ta
bulunan Ford yetkili bayisi Kent
Otomotiv’de Genel Müdür olarak görev
yapmaktadır. 2010 yılından itibaren
Oyder Yönetim Kurulu üyesi olan
Yalçınkaya, bir çocuk babasıdır.

KEMAL TEPRET
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Renault/Dacia/Nissan
Kemal Tepretoğulları A.Ş.
İstanbul

Kemal Tepret, 1978 yılında Şanlıurfa'nın
Viranşehir ilçesinde doğdu.
İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da
tamamlayan Kemal Tepret, Bilgi
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümünden mezun oldu. Yüksek
Lisansını 2005 yılında İngiltere'de
başarıyla tamamladı.
Tepret ailesinin Şanlıurfa ilindeki ticari
tarım faaliyetlerinin yanı sıra, 1985
yılında Otomotiv sektörüne adım attığı
ilk şirketi olan Kemal Tepretoğulları
A.Ş.’ nin kurulması ile birlikte Otomotiv
sektörü ile tanıştı.
Kadıköy Acıbadem'de Renault Yetkili
Satıcısı olarak faaliyet gösteren Kemal
Tepretoğulları Otomotiv A.Ş.’de Yönetim
Kurulu üyesi olarak aktif yöneticilik
hayatına başladı.
2013 yılında Ford, 2014 yılında Nissan
bayiliğini alarak otomotiv yatırımlarını
arttıran Tepret ailesinin her iki
şirketin de de Yönetim Kurulu üyeliği
yapmaktadır.
Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan
Kemal Tepret ileri derecede İngilizce
bilmektedir.

AYKUT PEKTEKİN
YÖNETIM KURULU ÜYESI / MUHASİP ÜYE
Peugeot/Citroel/Opel/Kia
Nazer Otomotiv A.Ş.
Kocaeli

Aykut Pektekin, 1976 İstanbul
doğumludur. İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat
bölümünden mezun olduktan sonra,
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve
Sigortacılık Enstitüsü’nün Sermaye
Piyasaları ve Borsa bölümünde yüksek
lisansını tamamlamıştır.
Türk Ekonomi Bankası, Teftiş Kurulu’nda
6 yıl müfettişlik yaptıktan sonra, 2004
yılında Kocaeli Renault Yetkili Satıcısı
Ernaz Otomotiv A.Ş.’de çalışmaya
başlamış, 2009 yılından beri Nazer
Otomotiv A.Ş.’de genel müdürlük
görevini yerine getirmektedir.
Otomotiv sektöründe çalışırken
temsilcisi bulunduğu markaların bayi
konsey ve komitelerinde görev alan
Aykut Pektekin, Renault Yetkili Satıcıları
Bilgi İşlem Komitesi Başkanlığı, Ford
Yetkili Satıcıları Satış Sonrası Komitesi
Başkanlığı ve Satış Komitesi Başkanlığı
görevlerini uzun yıllar yerine getirmiştir.
Aynı zamanda serbest muhasebeci
mali müşavir olan Pektekin, iki
çocuk babası ve sektörün otomotiv
sevdalılarındandır.
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OYDER

MURAT YEĞİN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Peugeot/Citroen/Subaru
Can Otomotiv A.Ş.
İstanbul

1963 yılında Erciş’te doğdu. Anadolu
Üniversitesi İktisat bölümünde
öğrenimini tamamladı.
1992 yılından bu yana aile şirketi olarak
kurulan Can Otomotiv A.Ş.’de Kurucu
Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktadır.
Can Otomotiv sırası ile Chryler, BMC
ve Karsan markalarının bayiliklerini
yapmış, 2001 yılında Peugeot daha
sonra Citroen ve Subaru markalarının
da katılmasıyla gelişerek faaliyetlerini
sürdürmektedir. Aynı zamanda 2021
yılında kurulan Key Filo markası ile
araç kiralama sektöründe de hizmet
vermektedir.
Murat Yeğin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

MEHMET AKİF KOÇAK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Toyota
Derindere Koçak A.Ş.
Samsun

1961 yılında Amasya’da doğan Mehmet
Akif Koçak, Eğitim ve öğrenimini
Samsun’da tamamlamış, 1979 yılında
babasının vefatı üzerine aile şirketleri
olan toptan gıda ve pazarlama işinin
yönetimi devralmıştır.
Koçak, 1985 yılında otomotiv sektörüne
ilk adımını atarak, sağlam ve güçlü
adımlarla ilerlemiştir. Derindere Koçak
Otomotiv San. Tic. A.Ş. olarak; Toyota
marka araçların satış ve satış sonrası
faaliyetlerin yürütülmesinde, satılan
araçların bakımı, onarımı, Koçak Sigorta,
Investcar filo kiralama ve satış, İkinci
el araçların satış operasyonlarında
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
yapmaktadır.
Mehmet Akif Koçak, aynı zamanda
birçok sivil toplum kuruluşunda
Başkan ve üye olarak aktif görevini
sürdürmektedir.
Evli, bir erkek çocuk babasıdır.
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BAKİ KIŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Hyundai/Volvo/Mazda/Mitsubishi
Derya DRC Otomotiv Ltd. Şti.
Mersin

EMİN ILICAK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ford/Fiat/Honda/Peugeot
Ilıcak Otomotiv Ltd. Şti.
Malatya

Baki Kış, 1980 yılında Malatya’da doğdu.
Lise eğitimini Mersin’de tamamladıktan
sonra, Mustafa Kemal Üniversitesi
İnşaat bölümünde devam etti.

1980 Malatya doğumlu olan Emin Ilıcak,
bir yandan eğitim hayatını sürdürürken
diğer yandan da 19 yaşında ailenin
3.kuşağı olarak iş hayatına adım attı.

1979 yılında Mersin’de kurulan Derya
Grup bir aile şirketi olup, faaliyet
gösterdiği alanlar inşaat malzemeleri,
inşaat-taahhüt, otomotiv, elektronik
ve tarım sektörlerinde faaliyet
göstermektedir.

2001 yılında İnönü Üniversitesi İşletme
bölümünden mezun oldu. 2002-2003
yıllarında Amerika’da dil eğitimini
tamamladıktan sonra Malatya’ya
dönüş yaptı ve İnönü Üniversitesi
İşletme bölümü ‘Yönetim Organizasyon’
alanında yüksek lisans tezini yazdı.

Üniversite yıllarından itibaren Derya
Grup bünyesinde iş hayatına başlayan
Baki Kış, 2006 yılından beri Derya
Otomotiv’de Genel Müdür olarak görev
almaktadır.
Bünyesinde Hyundai, Volvo, Mazda
ve Mitsubishi bayiliklerini bulunduran
Derya Otomotiv, 4 farklı plazada Mersin
ve İstanbul’da hizmet vermektedir.
2021 yılı Mart ayından itibaren Mersin
Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği
(MODER) Yönetim Kurulu Başkanı
görevini yürütmektedir.
Baki Kış, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Otomotiv, sigortacılık, inşaat, tekstil ve
turizm sektörlerinde faaliyet gösteren
aile şirketinde Ford, Fiat, Honda ve
Peugeot marka bayiliklerinin ve Ilıcak
Sigorta Ltd. Şti’nin Genel Müdür görevini
yürütmektedir.
Yoğun iş temposuna rağmen sosyal,
spor etkinliklerine ve hobilerine zaman
ayırmaya özen gösteren Ilıcak, aynı
zamanda profesyonel masa tenisi
oynamaktadır.
Emin Ilıcak evli ve 3 çocuk babası olup,
iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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OYDER

ALİ ERDEM CİNDİLLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ford/Volvo
Cindilli Otomotiv Ltd. Şti.
İstanbul

Ali Erdem Cindilli, 1989 yılında
Erzurum’da dünyaya geldi.
İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da
tamamladı. 2015 yılında İstanbul
Yeditepe Üniversitesi’nde Tarih
(İngilizce) bölümünü bitirdi.
1993 yılından beri Cindilli ailesi otomotiv
sektöründe faaliyet göstermektedir.
Erzurum’da Ford, Ford Trucks, Volvo
Otomobil ve Otokar otobüs-kamyon
bayiliklerinin yanı sıra Kuzey Doğu
Anadolu Castrol Madeni Yağları ve Varta
akülerinin bölge distribütörlüğünü
yürütmekte olan ailenin 2. Kuşak
temsilcisi olan Ali Erdem Cindilli,
bulunduğu Ford markasında konsey
üyeliği de yapmaktadır.
Yıllar içinde farklı sivil toplum
örgütlerinde ayrıca görev almıştır.
Ali Erdem Cindilli, evli ve bir çocuk
babasıdır.
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GİZEM YÜZBAŞIOĞLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Nissan
Yüzbaşıoğlu Otomotiv A.Ş.
İstanbul

12.09.1988 tarihinde doğan Gizem
Yüzbaşıoğlu, lise öğrenimini Avusturya
Lisesi'nde almıştır. Lisans eğitimini
Sabancı Üniversitesi'nde Yönetim
Bilimleri bölümünde aldıktan sonra,
yüksek lisansını Universitat Autonoma
Barcelona'da Business Administration &
Marketing üzerine yapmıştır.
Otomotiv sektörü içinde büyüyen
Gizem Yüzbaşıoğlu, 2013 yılından beri
Yüzbaşıoğlu Otomotiv’de aktif olarak rol
almakta ve şirkette çeşitli
departmanlarda görev aldıktan sonra
şu anda Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığını yürütmektedir.
Yüzbaşıoğlu, 2 dönemdir Genç Oyder
Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptıktan
sonra 2022 Nisan ayı itibariyle Oyder
Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

GÖKHAN AŞIKOĞLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Toyota
ALJ Otomotiv A.Ş.
İstanbul

GÖKHAN SAYGI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Peugeot/Citroen/Opel/Renault/Dacia
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
Ankara

1974 yılında İzmir’de doğan Aşıkoğlu,
Özel Türk Koleji'nin ardından Dokuz
Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
bölümünden mezun oldu.

Gökhan Saygı, 1971 Ankara
doğumludur. Lisans öğrenimini
Nottingham Üniversitesi’nde görmüş,
Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

İş hayatına 1996 senesinde Citibank’ta
başlamış, sonrasında General Motors
Türkiye’de sırasıyla Banka İlişkileri
Uzmanı, Hazine Müdür Yardımcısı, Satış
Bölge Müdürü, Opel, Saab ve Chevrolet
Filo ve Kullanılmış Araçlar Müdürü
olarak çalışmıştır.

1991 yılından beri Otomotiv sektöründe
yenilikçi çalışmalarını sürdürmektedir.
Gökhan Saygı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

2004 yılında ALJ Grubunda Daihatsu
Türkiye Satış Müdürü, 2008 senesinde
Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev
yapmıştır.
2010 yılından bu yana ALJ Otomotiv ve
ALJ Sigorta’da Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür olarak çalışmaya devam
etmektedir.
Aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası
53. Grup Kara Taşıtları Ana Sanayii ve
Karoseri Sanayii Meslek Grubunda asil
bilirkişi olarak yer almaktadır.
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OYDER

M. CÜNEYT BAŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Fiat/Alfa Romeo/Jeep
Efsane Motorlu Araçlar Ltd. Şti.
Kocaeli

Cüneyt Baş, 1980 yılında Van’da doğdu.
Yeditepe Üniversitesi Uluslararası
Ticaret bölümünde eğitimini
tamamladıktan sonra, 1972 yılında
temelleri atılan baba Nezir Baş’ın
kurmuş olduğu aile şirketinde aktif iş
hayatına başladı. Efsane Grup olarak
devam eden şirketlerinde, 2006 yılında
İzmit ve Yalova Fiat bayiliğini hizmete
açtı. 2017 yılında Gebze Fiat bayiliği,
2021 yılında ise Alfa Romeo & Jeep
markalarını bayiliklerini dahil ederek
sektör yatırımlarına devam etmektedir.
Temsilcisi olduğu markaların bayi
konseylerinde görev yapmış ve
komitelerin de etkin faaliyetlerde
bulunmuştur.
Bünyesinde ayrıca sigorta acentelikleri
ve İstanbul’da 2. el operasyonu bulunan
Efsane Grup’un Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı görevlerinin yanı sıra Efsane
Otomotiv Genel Müdürü görevini de
sürdürmekte olan Mustafa Cüneyt Baş,
evli ve 2 çocuk babasıdır.
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HİLAL KOSİF PILES PUIG
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BMW/MINI/Land Rover/Jaguar
Kosifler Oto Servis A.Ş.
İstanbul

1978 İstanbul doğumlu Hilal Kosif,
lisans eğitimini University of Leeds’te
tamamladı. Yurtdışında birkaç yerde
çalıştıktan sonra, Türkiye’ye döndü.
Kosifler Consulting şirketinde 2 yıl
yurtdışı ilişkilerinde çalıştı. Kosifler
Grup turizm yatırımlarını takip etti,
otel yatırımları ile ilgili 2 yıl çalıştı.
13 sene K-note ‘high-life’ dergisinin
Genel Koordinatör görevini üstlendi.
Pazarlama ve yönetim tecrübesi ile
2010 senesinden itibaren BMW, MINI,
LR, Jaguar markalarının Pazarlama
ve İletişim Direktörü ve Kosifler Oto
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine
devam ediyor.

KUBİLAY ERCAN ERDEM
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ford/Toyota
Kar Otomotiv Ltd. Şti.
İstanbul

1961 yılında Erzurum’da doğan Kubilay
Ercan Erdem, 9 Eylül Üniversitesi İktisat
Fakültesi mezunudur. 1981 yılında ticari
hayatına başlamıştır. Halen Ford ve
Toyota bayilik faaliyetlerini
sürdürmektedir. Daha öncesinde
Citroen, Nissan, Massey Ferguson
ve Daewoo bayilikleri yapmıştır.
Erdem, 35 yıllık sektör tecrübesine
sahiptir.
Bayilikler dışında, kiralama sektöründe
de 15 yıllık bir geçmişe sahip olup, Kar
Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu
Başkanı görevini üstlenmiştir. Çocukları
Gizem Gamze Erdem ve Nida Erdem,
şirket Yönetim Kurulu üyeliği ve
farklı departmanlarda sorumluluk
üstlenmişlerdir. Muş Vakfı kurucu
üyesi, Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi
ve İstanbul Sanayi Odası 53. Komite
Başkan Yardımcılığı görevlerini
sürdürmektedir.

ALİ ÖZERİNÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Renault/Dacia/Mitsubishi
Ermat Motorlu Araçlar A.Ş.
İzmir

Ali Özerinç, 1986 yılında İzmir'de doğdu.
Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde,
lisans öğrenimini ise Koç Üniversitesi
Makina Mühendisliği bölümünde
tamamladı. 2010 yılında Finans
ve Muhasebe lisansüstü eğitimini
İngiltere'de tamamladıktan sonra aile
şirketi olan Ermat Motorlu Araçlar
A.Ş.'de çalışmaya başladı. Satış, servis,
kullanılmış otomobil ve yedek parça
alanlarında çeşitli görevler üstlendi.
Ermat Grup bünyesindeki şirketlerin
kullanılmış otomobil ve yedek parça
alanlarında faaliyetlerini geliştirmesinde
rol oynadı.
Ali Özerinç, 2021 yılından itibaren Ermat
Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görevine devam etmektedir. Evli
ve iki çocuk babasıdır.
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OYDER

OYDER’in Yeni Yönetimi
ATA’nın Huzurunda

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) Olağan Gelen Kurul toplantısında
başkanlığa seçilen Dr. Altuğ Erciş, yeni yönetim ve denetleme kurulu üyeleriyle birlikte
Anıtkabir’i ziyaret etti.
Başkan Dr. Erciş ve beraberindeki heyet
Aslanlı Yoldan yürüyerek Büyük Önder
Atatürk’ün mozolesine giderek çelenk
bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
OYDER Yönetim Kurulu üyeleri daha
sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçtiler.
Başkan Dr. Altuğ Erciş Misak-ı Milli
Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ne
şunları yazdı;
“Ulu Önderimiz, Yüce Atatürk…
Ülkemizin ekonomik anlamda lokomotif
sektörlerinin başında gelen otomotiv
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sektörünün sivil toplum örgütü
olan Otomotiv Yetkili Satıcıları
Derneği’nin yeni seçilmiş Başkanı
olarak derneğimiz Denetleme Kurulu
üyelerimizle birlikte, ilkelerinize
bağlılığımızı bildirmek üzere
huzurunuzdayız.
İşaret ettiğiniz “muhasır
medeniyetler” seviyesine ulaşma
hedefi için üzerimize düşen
sorumluluklar çerçevesinde
adımlarımızı büyük kararlılıkla

attığımızdan emin olabilirsiniz.
Bu yöndeki çabalarımız,
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına
yaklaşırken her anlamda ülkemizin
gelişmesi yönünde olacaktır.
Bizlere öğrettikleriniz ve vasiyet
ettikleriniz, bugün hepimizin
yüreğinde yaşamakta ve bizlere
rehberlik etmektedir. Bu bağlılıkla
size layık olmak için tüm çabamızla
çalışmaya ve üretmeye devam
edeceğiz.”

YENİ
DACIA DUSTER
EDC OTOMATİK VİTES

Yeni Duster’ın karma CO2 salımı 128-155 g/km, yakıt tüketimi 4,9-7,4 lt/100 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen ekipman ve özellikler versiyonlara göre farklılık
gösterebilir. Ayrıntılı bilgi Dacia Yetkili Satıcılarında ve dacia.com.tr’de.
DACIA.COM.TR
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Doğan Trend Otomotiv CEO’su
H. Kağan DAĞTEKİN:

“Doğan bizim
köklerimizi, trend ise
yeniliğe bakış açımızı
temsil ediyor.
Doğan trend asla ben
oldum demeyecek bir
yapı”
Doğan Trend çatısı altındaki bütün
markalarınızda önemli bir gelişim ve atılım
var. Ne oldu da âdeta sihirli bir değnek
değmiş gibi tüm markalarınızda büyük bir
değişim oldu?
Öncelikle sihirli değnek ifadesini kullanmanız bizim
için mutluluk verici. Biz 3 sene önce bir planla yola
çıktık. Suzuki ve Vespa distribütörlüğümüz vardı
fakat Doğan Grubu büyük bir holding ve büyük
gruplarda işler belli bir hacmin altında kaldığı zaman
çok anlamlı olmuyor. O yüzden biz otomotiv işini
yapacaksak ki otomotiv Aydın Doğan’ın ilk işlerinden
biri; dolayısıyla bizim bu işi hakkını vererek yapmamız
gerek dedik. Buradan yola çıkarak yaptığımız plana
4x4 ismini verdik. Distribütörlük bu işin ilk bacağı,
ikinci el diğer bacağı, üçüncü bacak kendi perakende
ağımız ve dördüncü bacak ise kendi markalarımıza
odaklı kiralama işi. Bu dördü bir arada olduğu zaman
otomotiv işi daha anlamlı bir hâle geliyor. Hepsi
birbirini destekleyen işler, sıfırın düştüğü yerde ikinci
el toparlıyor, ikinci elin zorlandığı yerde kiralama
devreye giriyor gibi. Doğan Trend ismi aslında marka
stratejimizden doğdu. Doğan bizim gücümüzü,
köklerimizi ve değerlerimizi, Trend ise yenilikçi bakış
açımızı temsil ediyor. Doğan Trend asla “ben oldum”
diyerek bir noktada takılıp kalmayacak bir yapı çünkü
trendler değiştikçe biz de değişime ayak uydurup
gelişip yenileniyoruz. Sadece marka ve fikrin iyi
olması yeterli değil. Biz yeni sunacağımız her ürünü
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YENi
FORD FOCUS

DETAYLARI
FARKLI HİSSETTİRİR
Benzinli hibrit otomatik ya da dizel otomatik şanzıman seçenekleriyle
siz de Yeni Ford Focus’a sahip olun.

Ford Yetkili Satıcısı

Cindilli Otomotiv

Tortum Yolu Üzeri 3. km,
Cindilli Ford Plaza / Erzurum
Tel: (0442) 242 00 13

Focus’un CO2 salımı 117-180 g/km, yakıt tüketimi l/100km: 4.5-7.1’dir. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş WLTP verileridir. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr’de.
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aylarca deneme sürecinden geçirip
iyi olduğuna emin olduktan sonra
paylaşıyoruz. Herhangi bir durumda
herkes distribütörün kapısını çalar, o
yüzden en iyisi olmak, en iyisini sunmak
için çok fazla emek harcıyoruz. Bu bakış
açımıza uygun portföyümüz de oluştu.
Elektrikli arabalar 3 gruba ayrılıyor;
ilki lüks arabalar grubu, diğeri ise
biraz daha uzaysal ve Türk aile
yapısı için biraz daha fütüristik kalan
gündelik kullanıma uygun olmayan
otomobil grubu, en sonuncusu ise
orta segmentteki aile aracı olarak
nitelendirebileceğimiz grup olan
elektrikli araç. MG ZS Türkiye’de bu
segmentte piyasaya sunulan ilk araç
oldu.
Biz MG’yi getirirken, daha çok satış
yapabilecek benzinli araçlar getirmek
yerine MG’nin bir marka değeri taşıması
durumunu göz önünde bulundurduk.
Biz bu işe girdiğimizde elektrifikasyonda
o zaman bizim de bakış açımızı yansıtan
tek arabaydı. MG’yi iyi bir şekilde pazara
yerleştirmek istedik ve elektrikli araç
için ilk reklam filmi yapan firma olduk.
Oradaki olumlu algı bugün getirdiğimiz
benzinli arabalar için de iyi bir altyapı
oldu ve 400 araç sattık. Bu 400 arabayı
satarken benim de dahil olduğum 11
kişilik bir ekiple, her bir araç için ayrı
bir emek harcadık ve her müşterimizle
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bire bir iletişim sağladık. Bu sürecin ilk
günlerinde anladık ki çağrı merkezi bu
işi karşılayamayacak çünkü elektrikli
araç ile ilgili sorulan sorular aracın
teknik soruları değildi. İnsanlar ne
ile karşılaşacağını bilmiyorlardı ve
dolayısıyla bizim onlara bu hikâyeyi
anlatmamız lazımdı. Bu sebeple çağrı
merkezini aradan çıkardık, gelen
aramalar doğrudan bizim ekibimize
geldi. Belirli bir süre ben de dahil
gelen telefonları karşıladık. Bu süreç
bizim için de çok eğitici oldu, çok
teknik sorular soran müşterilerimiz
de oldu. Biz elektrikli araba satmak
için ikna etmedik, elektrikli araba
ile yaşarken ne ile karşılaşacaklarını
potansiyel kullanıcılara anlattık. MG’nin
başarı hikâyesi bu süreçteki farklı
yaklaşımımızla oluştu diyebiliriz.
Şunu dürüstçe söyleyebilmemiz lazım,
elektrikli araba herkes için en iyi çözüm
değil. Yaşam tarzına göre kullanım ve
ihtiyaçlar farklılık gösterebiliyor.

Benim kafamda ailemin ikinci
arabası elektrikli olabilir gibi bir
algı var. Bu algı gerçek midir ve
ikinci bir soru olarak SUV Market
fikri de buradan mı doğdu?
Hayır, SUV Market fikri başka bir
sebepten dolayı oluştu. Elektrikli araç
birçok insan için birinci araba olabilir

ama şehir dışına çok gidip geliniyorsa
örneğin her hafta sonu gidilmesi
gerekiyorsa tek araba olduğu takdirde
bu anlamlı olmaz. O zaman elektrikli
araba gider tüm yaz orada kalır ama
uzun yol için benzinli araba gerekir.
Fakat çok yoğun bir iş hayatınız
yok ve 6 ay İstanbul’da 6 ay da
yazlıktasınızdır. Böyle bir denklemde
evin tek arabası elektrikli olabilir ve
son derece ekonomik ve keyifli olur.
Şunu dürüstçe söyleyebilmemiz
lazım, elektrikli araba herkes için
en iyi çözüm değil. Yaşam tarzına
göre kullanım ve ihtiyaçlar farklılık
gösterebiliyor. Örneğin biz şirketteki
tüm araçları elektrikliye çevirdik ve
herkes memnun kaldı. Şarj konusunda
da pek sorun yaşanmadı çünkü sabah
gelip sıfırdan şarja takınca zaten 2
saatte doluyor ve o gün boyunca sizin
için yeterli oluyor ya da 3-4 günde bir
6 saat şarj edildiğinde yine bir haftalık
ihtiyacı karşılayabiliyor. Gelecekte
elektrikli araçlar çoğaldığında ve
şarj istasyonları fazlalaştığı zaman
zaten şarj sorunu gibi bir problem
kalmayacak çünkü her yerde şarj
istasyonları olacak. Biz şirkette bir
anket yaptık ve günün sonunda
elektrikli araba kullananların %85’i de
artık benzinli arabaya geçmek istemiyor
dolayısıyla şu an bu konuda zihinleri
meşgul eden sorular ileride tamamen
ortadan kalkacaktır diye düşünüyoruz.

Elektrikli araçların ikinci eli
de soru işaretlerinden biri
çünkü batarya ömürleri 10 yıl
sonra bitiyor mu değeri nasıl
değişecek gibi bir sürü soru
oluyor. Bu konu hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Öncelikle bu pillerin ekonomik ömrü
10 yıl değil. Tuzlu suya girmediğiniz
zaman ya da arabayı denize
düşürmediğiniz zaman 15-20 yıl
ekonomik ömürleri var. Ekonomik
ömründen kastım pil ölmüyor, pilin
menzili azalıyor bu da her 100 bin
km’de %7-8 civarında. Örneğin
Amerika’da Tesla ikinci el ilanlarına
baktığınızda kıstaslar ve fiyat ne, sıfırın
fiyatına ve kaç bin milde araçta ne
değişiklik olduğunu düşünelim. 150160 bin milde 10 yaşında %80-%85
şarj tutan arabalar var ki teknoloji o
günden bugüne çok fazla ilerledi. Sıfırı
ve ikinci el arasındaki fiyatlarda çok
fazla bir zarar vs. yok. Biz de bunları
yaşayıp göreceğiz. Ben bugün şahsi
bir araç alsam elektrikli araçtan başka
bir şey düşünmem. Örneğin emekli
olsam sadece elektrikli ile ilgilenirim
çünkü elektrikli araçlar çok daha az
bakım gerektiriyor. Balataları bile
eskimiyor, sadece lastik değişimi oluyor
diyebilirim. Bu söylediğim belki yetkili
satıcıların hoşuna gitmeyebilir tabii.
2014 yılında biz Borusan’da ilk İ3’ler
geldiğinde ikinci el fiyatlamasını
yapamadık, sigortası bile belli değildi,
öyle mi olsa böyle mi olsa derken dedik
ki normal arabalar 3 yılda %35-40
değer kaybediyor biz bunlara %55-60
koyalım, koyduk ve beklentinin çok
ötesinde tutarak hep çok yüksek karla
sattık. Bildiğiniz üzere Valueguard
diye bir ürün ürettik, bunun fikri de
Türkiye’ye ait, biz sıfır satarken belirli
bir fiyata geri alma garantisi verdik ve
satılan araçları hiç geri getiren olmadı.
Biz de kullanıp deneyimlediğimiz
için kimsenin geri getirmeyeceğini
biliyorduk.
İnsanlara yeni bir markayı anlatmak zor
bir süreç, elektrikli araç zaten henüz
herkesin kafasında bir muamma.
“Araba çok güzelmiş, kullanımı
da keyifli ama…” diyordu herkes.
Arabayı beğendiniz mi, sıfırdan bugün
alacağınız para bu, beğenmezseniz de
bu dolayısıyla düşüneceğiniz bir şey
kalmıyordu.

biz de Türkiye’nin gerçeklerini anlatıp
“daha az para kazanın ama Türkiye
Pazarı’na araba verin” mesajımızı
iletmeye çalışıyoruz.

Bayilik yapılanması açısından
çoğu grubun bayilikleri bir araya
toplamak gibi bir stratejileri var,
sizde de bundan sonra bayilik
verileceği zaman Suzuki ve MG
bir araya mı geliyor?

Suzuki ismi olan, önemli ve
Türkiye’de de geleneği olan bir
marka. MG’nin girişinden sonra
Suzuki olumlu mu olumsuz mu
etkilendi?
İkisi de birbirini destekliyor çünkü
hem Suzuki hem MG kullanımda test
edilince ne kadar güzel araba dedirten
markalar. Aslında ikisi de bilinen
markalar değil pazarda Suzuki için %1
pazar payımız var yani %99’un haberi
yok ama markamızı test ettirmemiz
ve showrooma gelen müşteri sayısını
arttırmamız durumunda her iki
marka da olumlu etkileniyor. İki
markanın ürün gamı da birbiriyle
çakışmıyor, Suzuki B segmenti MG
ise B segmentinin üstünden başlayıp
yukarı doğru gidiyor yani birbirini
tamamlayan markalar. Suzuki ile
sıkıntımız şu; dünyada 3 milyona yakın
kapasitesi olan önemli bir marka ve
dünyada da 8. Sırada fakat Türkiye’de
ve Avrupa’da ufak bir oyuncu.
Hindistan’da 1,5 milyonluk, %50’nin
üzerinde pazar payı var ve çok güçlüler
bu yüzden diğer coğrafyalarda o kadar
agresif davranmıyorlar. Avrupa’ya 300
bin kota ayırmışlar, biz Türkiye olarak
oradan payımızı almaya çalışıyoruz.
Bu yüzden bizim de kendimizi
büyütmemiz zaman alıyor ama bizim
hedefimiz Suzuki için öncelikle %1’in
altına inmemek ve tabii ki bu oranı
yükseltmek için çabalıyoruz. Tabi
biliyorsunuz Türkiye’de karlılık payı
daha düşük. Üretici aynı arabayı
Avrupa’da başka bir pazara verdiği
zaman daha yüksek fiyatla satabiliyor,

Çoğunlukla öyle. Mevcut bayilerimiz
öncelikli olmak üzere, bizim oyun
planımız bunun üzerine kurulu. Tek
başına Suzuki olan bir bayi ile sizin
ilişkiniz de daha az oluyor. O yüzden
bayilerimizin kalitesinin artması
için MG ile satışa sunuluyor. MG ile
beraber biz iş hacmini 2-3 katına
çıkartmayı hedefledik. Böylece hem
bayilerimizin kalitesi hem de onların
yatırım alanları artacak. Bunun
sonuçlarını da görüyoruz. Birkaç
yıldır MG ile artan bir bayi talebimiz
var. Biz şuna inanıyoruz: Bizimle olan
eşitler arasında bir adım öncelikli.
Tüm çalışanlarımız da bayilerimiz de
eşitler arasında öncelikli. SUV Market
için de çok talep alıyoruz. Çünkü bizim
oyun planımız MG, Suzuki ortasında
Suvmarket şeklinde. Her iki markanın
da SUV segment otomobilleri önde
ve önümüzdeki 3-5 yıl içinde SUV
dışında sunacakları bir modelleri
yok. Suvmarkette her markadan
otomobil var ve markalı bir ikinci el
herkes yapıyor ama marka olarak
çok ayrışabilen, çok büyük başarı
hikayesi elde eden yok. Biz de Doğan
Grubu olarak dedik ki markalarımız
belli, çok yüksek Pazar payı olan bir
marka değiliz ve olmayacağız da. O
nedenle ne fark ortaya koyabiliriz,
bizi başarılı kılacak olan ne olabilir
düşündük. Bunun sonucunda biz bir
yeri sahiplenelim, oranın kralı olalım,
oranın ilk akla geleni olalım dedik ve
Suvmarket bu şekilde ortaya çıktı.

Suvmarket’i büyütmek için
bayilikler verecek misiniz yoksa
var olan bayilerin yanına mı
koyacaksınız?
Suvmarket için bu senenin sonuna
kadar bayilik vermeyi düşünmüyoruz.
Hızla büyüyelim, en büyük biz olalım
diye bir derdimiz yok. Şu an için tek
önceliğimiz en iyi müşteri hizmetini
sunalım, müşteri bizden alışveriş
yaptıysa 2-3 sene sonra da ihtiyacı
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olduğunda yine akıllarına ilk biz
gelelim ve müşteri bağı kuralım
şeklinde. Bayilik vermek oldukça kolay,
talep de var ama önceliğimiz alt yapıyı
oturtmak. Şu an için 3 İstanbul ve 1
İzmir olmak üzere 4 noktada hizmet
veriliyor. Bizim amacımız en hızlı
olmak değil adım adım gidip hizmet ve
müşteri kalitesini koruyarak büyümek.
Suvmarket marka yapısı olmadan,
yetkili satıcılarımız Suvmarket’teki
arabalar ile ticaret yapabiliyorlar.
Onları desteklediğimiz özel şartlar
var, Suvmarket logosu altında, bizim
arabalarımızı alıp sattıkları zaman
belirli avantajları var. Takasa araba
alırken de SUV segmentinde bizim
uzmanlığımızda olanlar da fiyat
bilgisi soruyorlar, destek veriyoruz.
Kendi finansmanlarını kullanmak
istemezlerse, biz onlar adına satın
alıyoruz. Bunun gibi opsiyonlar var ve
burada önemli olan şu: en hızlı ve en
büyük olacağız diye derdimiz yok, biz
her ay bir önceki ayın üstüne çıkarak
ve müşteri kalitesini koruyarak bunu
yapacağız.

İkinci elde en önemli sorun
tedarik sorunu. Sizin modelde
havuzu siz oluşturuyorsunuz
ve kendi satış noktalarınıza
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veya bayilerinize havuzu siz
açıyorsunuz, burada merkezi
tedarik var yani. İşiniz zor,
kolaylıklar diliyorum.
Bugüne kadar çok hızlı büyüdük, iki
senedir her sene üstüne koyarak
geliyoruz. Şu ana kadar tedarikte
istediğimiz paralelde ilerledik. Çok
kanallı bir yapıda tedarik yapmaya
gayret ediyoruz.

Elektrik aracımı şarj etmek
istediğimde bu nasıl oluyor,
örneğin bir sayaç var mı?
İki yol var, halka açık yerdeki
istasyonlardan şarj ediyorsanız
kartınızı okutuyorsunuz ve o sizden
gerekli ücreti çekiyor. Ama evdeki şarj
istasyonunuz evin hattına bağlanıyor
ve onu faturanızda görüyorsunuz. Her
100 km için 34 TL gibi ortalama bir
ücret oluyor. Ayda 1.500 km kullanan
biri hep evde şarj ederse elektrik
faturası 300 ise 700 TL’ye çıkacak.
Benzin ile kıyasladığımız zaman daha
uygun bir hale geliyor. Evdeki şarj en
ucuz şarj oluyor, hızlı şarj biraz daha
pahalı olabiliyor.
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Oyder Yönetim Kurulu, Marka
Temsilcileri Ziyaretleri Gerçekleştiriyor
21 Nisan 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul
sonrası değişen yeni yönetimimiz ile birlikte
marka temsilcilerini tek tek ziyaret ederek,
markalarını temsil ettiği yetkili satıcıların
sorunlarını, bize iletilen geri bildirimleri
iletebilmek ve sektör ile ilgili ortak bir
paydada yer almak için çaba sarf ediyoruz.
Bu kapsamda 30 Mayıs 2022 tarihinde
Oyder Yönetim Kurulu Heyeti, 1 Nisan 2022
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tarihinde yeni görevine gelen Koç Holding
Otomotiv Grubu Başkanı Sn. Haydar
Yenigün’e ziyarette bulundu.
24 Haziran 2022 tarihinde ise Oyder
ve Genç Oyder Yönetim Kurulu Heyeti
Stellantis Türkiye yöneticileri; Stellantis
Türkiye Başkanı Sn. Olivier Cornuaille,
Peugeot Türkiye Genel Müdürü Sn. İbrahim

Anaç, Citroen Türkiye Genel Müdürü Sn.
Selen Uygun Alkım, Stellantis Türkiye
CCO’su Sn. Ayça Furth ve Stellantis Türkiye
Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Sn.
Mehmet Akın’ı ziyaret ettiler.
İlerleyen tarihlerde tüm marka temsilcilerini
ziyaret ederek yetkili satıcılarımızın sesi
olmak için var gücümüzle çalışacağız.
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Haber

Otomotiv sektörüne
inancımız “TAM”
Geçmişten bugüne, otomotiv sektörünün önemine olan inancıyla Akbank, sektörde faaliyet
gösteren yetkili satıcıların ihtiyaçlarını analiz ederek, söz konusu ihtiyaçlara yönelik finansman
iş çözümlerinin oluşturulması konusunda öncü konumunu sürdürüyor. Akbank’ın yenilikçi
ürünleri arasında dikkat çeken ve ilk kez 2005 yılında; taşıt kredisi başvuru ve kullandırım
işlemlerini satış noktasında tamamlama imkanı sağlayan “AKON Taşıt Kredisi” uygulaması da
finans sektörüne yön veren bir dönemin başlamasında önemli bir rol oynadı.
Akbank’ın bu kuvvetli kası, otomotiv
odağında yeni ürün ve hizmetleri ile
müşterilerine ulaşmaya devam edecek.
Akbank’ın otomotiv sektörü özelindeki
çalışmalarını Akbank Bireysel Ürün
Yönetimi Bölüm Başkanı Cem Martı ile
konuştuk.
“Akbank olarak biz uzun yıllar
boyunca; otomotiv yetkili satıcılarını ve
distribütörleri kıymetli iş ortaklarımız
olarak gördük ve onların hedeflerini
kendi hedeflerimizden ayırt etmedik.
Bu kapsamda, yetkili satıcıların satış
süreçlerini, nihai müşteri memnuniyetini
de gözetecek şekilde hızlı, kolay ve
bütüncül uygulama ve iş modelleriyle
destekledik. Bu yoldaki odağımızı
derinleştirmek için geçtiğimiz yılın Eylül
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ayında önemli bir adım attık ve Taşıt
ve Konut Kredileri Müdürlüğümüzü
kurduk. Bu ekibimizde de her biri
alanında uzman, uzun yıllar bu
alanda yetkinleşmiş çok değerli ekip
arkadaşlarımız görev alıyor. Yetkili
satıcıların ihtiyaçlarını uçtan uca ve
bütünsel olarak karşılayacak bu yeni
yapılanma ile faaliyetlerimize hız
kazandırdık.

çözümlerini en doğru organizasyonel
yapı ile desteklemeyi hedefledik. Şimdi
yenilenen AKON uygulamamızla çok
daha güçlü ve rekabetçi bir kurguyla iş
ortaklarımızın yanında olmaya devam
ediyoruz.

Yeni yapılanmamızı oluştururken en
temel yaklaşımımız; iş ortaklarımızın
özellikle pandemi ile birlikte değişen
ve dijitalleşen ihtiyaçlarının ne
olduğunu anlamak ve katma değer
yaratabileceğimiz noktaları en doğru
şekilde tespit edebilmekti. Bu temel
üzerinden; en doğru finansman

Öncelikle; Stok Finansmanı ve Doğrudan
Tahsilat Sistemi gibi nakit akışını
düzenleyen ve sektör dinamiklerine
uyumlu olarak tasarlanmış
ürünlerimizle, yetkili satıcılarımızın
araç tedarikine yönelik ihtiyaçlarında
her zaman yanlarında olduğumuzu
belirtmek istiyorum.

Bu doğrultuda; hem sistemlerimize
hem de ürün gamımıza yatırımlar
yaptık…

CEM MARTI
Akbank Bireysel Ürün Yönetimi Bölüm Başkanı

Yetkili satıcılarımızın, satış süreçlerine
destek olabilmemiz için bizden ne
beklediklerini çok iyi biliyoruz. Tüm
kredi işlemlerin satış noktasında
tamamlanabilmesi ve bunu yaparken
de hız, sadelik, esneklik, şeffaflık gibi
prensiplerin temel alınması son derece
kritik. Biz de bu prensipler çerçevesinde
AKON Taşıt kredisi uygulamamızı
yeniledik. Artık hem sıfır kilometre
hem ikinci el araçlar için son derece
basit, kullanıcı dostu bir ön yüz ile çok
daha az bilgi ve belge ihtiyacıyla tüm
kredi işlemlerini showroomda bitirmek
mümkün hale geldi.
Kredi sistemlerini doğru ürünlerle
desteklemek de bu işin olmazsa
olmazlarından… Bankamızın
sürdürülebilirlik odağıyla, elektrikli
ve hibrit araçların finansmanına özel
“Çevre Dostu Taşıt Kredisi” ürünümüzün
lansmanını gerçekleştirdik. Elektrikli
ve hibrit araç satın almak isteyen
kişilere hem avantajlı faiz oranı hem de
indirimli tahsis ücreti sunduğumuz yeni
ürünümüzle, karbon ayak izimizi en aza
indirgemek noktasında banka olarak
elimizden gelen desteği ortaya koyduk.
Yine son dönemin en önemli mobilite
araçlarından birisi olan motosiklet
finansmanında da; avantajlı faiz oranları

ve kolay bir süreçle ile ister Akbank
şubelerinden ister AKON anlaşmalı
bayilerimizden finansman imkanı
sunmaya başladık.
Araç satın almak isteyen müşterilerin;
kredi başvuru işlemlerini
şubelerimize gitmeye gerek kalmadan
gerçekleştirebilmelerini sağlayacak
şekilde dijital başvuru yapımızı hayata
geçirdik. akbank.com üzerinden; ister
Akbank müşterisi olsun ister olmasın,
araç satın almak isteyen herkes avantajlı
faiz oranlarımızla dilediği ödeme
planını hesaplayabilmekte ve başvuru
işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
Yetkili satıcıların tüm ihtiyaçlarında
yanlarında olacağımız bir
organizasyonla faaliyetlerimizi
zenginleştirdik, derinleştirdik…
Bayilerimize sunacağımız tüm finansman
çözümlerinde; distribütörlerle olan
ilişkilerin yönetiminin öneminin
farkındayız. Bu çerçevede; değişen ve
gelişen konjonktüre uyumlu olacak
şekilde her bir markaya özel ihtiyaçları
özümseyerek gelişim alanlarını
belirliyor, bu doğrultuda yenilikçi
ürünler tasarlıyor; sektörün ve markanın
hedefleri ile uyumlu olacak şekilde öncü
kampanya kurguları oluşturuyoruz.

Yetkili satıcılarımızla bilfiil, sahada kol
kola yer almak belki de bu işin en önemli
anahtarı... Tüm Türkiye’yi kapsayacak
şekilde; yerel olarak konumlanan bölge
saha yöneticilerimizle her anlamda iş
ortaklarımızın yanında yer alıyoruz.
Yenilenen AKON altyapımızın etkin
kullanımı ile yetkili satıcılarımızın
hedeflerini gerçekleştirmelerine destek
sağlamayı ana prensip edinen ekibimiz;
her zaman ulaşılabilir olmak, takipçilik
ve sonuç odaklılık ana prensipleri
doğrultusunda çalışmalarına devam
ediyor.
Merkezi pazarlama faaliyetleri, yeni
ürün ve iş modellerinin geliştirilmesi,
bu doğrultuda projelerin yürütülmesi,
yetkili satıcılarımızın sistemsel soru
ve taleplerinin anında karşılanması
gibi ana başlıklarla ilgilenen deneyimli
bankacılardan oluşan bir de pazarlama
ekibimiz bulunuyor.
2022 yılında da Akbank olarak iş
ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştıracak
yaratıcı ve yenilikçi çözümlerimizle
sektöre yön vermeye devam edeceğiz.
İş ortaklarımızla yaratacağımız sinerji
ile birlikte gelişmek ve birlikte büyümek
amacıyla tüm kaynaklarımızı seferber
ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
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OYDER

GİZEM YÜZBAŞIOĞLU
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Nissan
Yüzbaşıoğlu Otomotiv A.Ş.
İstanbul

YUNUS EMRE SEMERCİ
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Opel/Citroen/Hyundai/Nissan
Mar Oto A.Ş.
İstanbul

12.09.1988 tarihinde doğan Gizem
Yüzbaşıoğlu, lise öğrenimini Avusturya
Lisesi'nde almıştır. Lisans eğitimini
Sabancı Üniversitesi'nde Yönetim
Bilimleri bölümünde aldıktan sonra
yüksek lisansını Universitat Autonoma
Barcelona'da Business Administration &
Marketing üzerine yapmıştır.

1988 İstanbul doğumlu olan Yunus
Emre Semerci, Koç Üniversitesi Ekonomi
bölümünden mezun oldu. Üniversite
yıllarından itibaren aile şirketi olan Mar
Grup bünyesinde bulunan otomotiv
bayilikleri, toptan yedek parça,
sigorta brokerliği şirketlerinde farklı
departmanlarda aktif olarak görev aldı.

Otomotiv sektörü içinde büyüyen
Gizem Yüzbaşıoğlu, 2013 yılından beri
Yüzbaşıoğlu Otomotiv’de aktif olarak rol
alırken, şirkette çeşitli departmanlarda
görev aldıktan sonra şu anda
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
görevini yürütmektedir.

Yunus Emre Semerci, Mar Grup Yönetim
Kurulu Üyesi olarak çalışma hayatına
devam etmektedir. Evli ve bir çocuk
babasıdır.

2 dönemdir Genç Oyder Yönetim Kurulu
Başkanlığı yaptıktan sonra 2022 Nisan
ayı itibariyle Oyder Yönetim Kurulu
üyesi olmuştur.
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ŞEFİK SÜMBÜLOĞLU
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI
Fiat
Oto Sabır Otomotiv Ltd. Şti.
Sivas

1993 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 2012
yılında İngiltere’de aldığı dil eğitiminin
ardından 2012-2017 yılları arasında
lisans eğitimini Okan Üniversitesi
(İngilizce) İşletme Fakültesi'nde
tamamladı.
2017 yılından itibaren 1981 yılında
kurulan Oto Sabır Otomotiv Fiat Ana
Bayinde Genel Müdür olarak görevine
devam etmektedir. Şefik Sümbüloğlu
evli ve 1 çocuk babasıdır.

MEHMET ÜNAL
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI
Ford
Helvacıoğlu A.Ş.
Muğla

1991 yılında İzmir’de doğan Mehmet
Ünal, lise öğrenimimi İzmir Amerikan
Koleji, lisans öğrenimini ise University of
Essex İşletme Bölümünde tamamladı.
2014 yılından itibaren aile şirketi Ford
Helvacıoğlu A.Ş. bünyesinde Muğla,
Bodrum, Fethiye ve Bayır Ford Trucks
şubelerinde farklı departmanlarda
çalıştıktan sonra 2020 yılında Genel
Müdürlük görevini devraldı. Firma
ve markasını 3. Jenerasyon olarak
gururla en iyi şekilde temsil etmeye
çalışan Mehmet Ünal’ın en büyük
hedefi kendisini ve firmasını sürekli
geliştirerek, yeni yatırımlar ile insan
faktörünü merkeze koyarak işlerini
yönetebilmektir.

BATUHAN ALDATMAZ
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Kia/Mitsubishi
Aldatmaz Motorlu Araçlar A.Ş.
İstanbul

1994 İstanbul doğumlu olan Batuhan
Aldatmaz, ABD’nin Boston şehrinde
lise eğitimi, 2016 yılında da Cambridge
Üniversitesi Yönetim Çalışmaları
Alanında lisans eğitimini tamamlamıştır.
1962 yılından bu yana Otomotiv
sektöründe bulunan Aldatmaz Şirketler
Grubunda; Kia, Mitsubishi ve Vespa
bayiliklerinde satış ve organizasyon
bölümünde çalışarak iş hayatına
başlamış, şu an Kazakistan’da bulunan
Daf Distribitörlüğü, otomotiv ithalat,
ihracat ve Vespa bayiliği ile ilgilenmeye
devam etmektedir.

ÖZDEN ORDU
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Renault/Dacia
Ordu Motorlu Araçlar A.Ş.
Manisa

1985 yılında İzmir'de doğan Özden
Ordu, Turgutlu Anadolu Lisesi'ni
bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi
Mütercim-Tercümanlık bölümünden
mezun oldu. 2010 yılında Hacettepe
Üniversitesi Pedagojik Formasyon
eğitimini tamamladı. 2011-2017 yılları
arasında çevirmenlik ve İngilizce
öğretmenliği yaptı.2019 yılından bu
yana aile şirketleri olan Ordu A.Ş' de
farklı departmanlarda görev almış
ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak
çalışmaya devam etmektedir.
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OYDER

SAFA BAŞ
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Fiat/Alfa Romeo/Jeep
Efsane Motorlu Araçlar Ltd. Şti.
Kocaeli

1990 yılı Van doğumlu olan Safa Baş,
lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi
Ekonomi bölümünde tamamlamıştır.
İngiltere’de dil eğitimini tamamladıktan
sonra Renault MAİS A.Ş.'de Finans
bölümünde stajını tamamladı ve
2013-2015 yılları arasında bağımsız
denetim firması KPMG’de Dış Ticaret
Danışmanlığı bölümünde çalıştı.
Otomotiv sektörüne, 2015 yılında aile
şirketi olan ve bünyesinde Fiat, Alfa
Romeo ve Jeep bayilikleri ve Efsane
2. El markasını bulunduran Efsane
Grup’ta başlamıştır. Satış, sarış sonrası
ve 2. El operasyonlarında görev alan
Safa Baş, Efsane Grup Yönetim Kurulu
Üyesi ve Efsane Otomotiv Genel Müdür
Yardımcısı olarak iş hayatına devam
etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
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MEHMET ALİ ÇAKIR
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Skoda
Çakıroğlu Otomotiv Ltd. Şti.
İstanbul

1992 yılı doğumlu olan Mehmet Ali
Çakır, eğitim hayatına İstanbul’da
başlamış olup, 2011-2015 yılları
arasında Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi, Ekonometri bölümünde
eğitim görürken aynı zamanda Lojistik
bölümünü tamamlamıştır. Akabinde
İngiltere’de dil eğitimini alarak, aktif
çalışma hayatına 2017 yılında Çakır
Grup bünyesinde başlamış ve Skoda
markasının çeşitli departmanlarında
görev almıştır. Hali hazırda Filo Satış
Yöneticiliği ve Çakır Grup bünyesindeki
Caraj Car Rental markasıyla kısa dönem
araç kiralama sektöründe yöneticiliğini
sürdürmektedir.

UĞURCAN KILIÇ
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Renault/Dacia
Sima Otomotiv A.Ş.
Çorum

1997 Yılı Çorum doğumlu olan Uğurcan
Kılıç, eğitim hayatına Çorum’da
başlamıştır. 2015 yılında İngiltere’de dil
eğitimini tamamlayıp, 2016 yılından beri
Hitit Üniversitesi İşletme Lisans eğitimini
devam ettirmektedir. Litvanya’da
Šiaulia Valstybinė Kolegija Business
Administration alanında Erasmus+
programını tamamlamıştır.
Ağustos 2015 Tarihinde Sima
Otomotiv bünyesinde 2. El Departman
Sorumlusu olarak görevine başlayan
Kılıç, 2018 yılına kadar şirketin ikinci el
faaliyetlerini yönetmiştir. 2019 Yılının
Ekim ayı itibariyle Genel Müdürlük
görevini sürdürmektedir. 2021 yılında
evlenen Uğurcan Kılıç, çalışma hayatı ile
eğitim hayatını aktif bir şekilde devam
ettirmektedir.

ALİ BEYAZLI
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Honda/Nissan
Beyazlı Otomotiv Ltd. Şti.
Trabzon

1992 Trabzon doğumlu olan Ali
Beyazlı lise öğrenimini Trabzon’da
almıştır. Ardından ilk lisans eğitimini
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliğinde almış; sonrasında
ise ikinci lisans eğitimini Bahçeşehir
Üniversitesi işletme Mühendisliğini
bitirmiştir.
2015-2018 yılların arasında havacılık
sektöründe iş tecrübesi edinmiş
olup, 2019 yılında Beyazlı Otomotiv
bünyesinde aktif olarak görev almaya
başlamıştır.

CEM ÖZERİNÇ
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Renault/Dacia/Mitsubishi
Ermat Motorlu Araçlar A.Ş.
İzmir

1993 yılı İzmir doğumlu olan Cem
Özerinç, ilkokul ve lise eğitimini İzmir
Amerikan Koleji, lisans eğitimini
ise Sabancı Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümünde tamamladı.
Otomotiv sektörü ile ilgili yaptığı
stajların ardından, 2019 yılından
itibaren Ermat Grup bünyesinde farklı
departmanlarda çalıştıktan sonra, 2022
yılında Yönetim Kuruluna dahil oldu.
Özerinç, firma ve markasını 2.
Jenerasyon olarak temsil etmektedir.

KORHAN ARTKIY
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Nissan
Artkıy Otomotiv Ltd. Şti.
İzmir

1990 yılı İzmir doğumlu olan Korhan
Artkıy, ilkokul ve lise egitimlerini Türk
Koleji ve Çamlaraltı Koleji'nde, lisans
egitimini ise Yaşar Üniversitesi'nde
Işletme bölümünde tamamlamıştır.
2013 yılından beri ise Nissan Artkıy
bünyesinde görev almaktadır.
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OYDER

BURAK PAŞALI
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Audi/Seat/Skoda/Volkswagen
Avek Otomotiv A.Ş.
İstanbul

1996 yılında Rize'de doğdu. Marmara
Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği
bölümünden mezun oldu. Üniversite
hayatı boyunca çeşitli kurum ve
kuruluşlarda farklı alanlarda çalışmalar
yürüttü.
Burak Paşalı, öğrencilik yaşamında
sağlık sektörü için biyonik robot kol,
tarım sektörü için mikroklima, katmanlı
üretim için STL yazıcı projelerinde aktif
rol aldı.
2018 yılında Garanti Uzmanı olarak Avek
Otomotiv’e katılan Burak Paşalı, Paşalı
Grubu’nda Veri Analizi ve Raporlama
Müdürü, Avek Otomotiv firmasında
Yönetim Kurulu Üyesi ve eş zamanlı
olarak Paşalı Grubu 25. Saat projesi
Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini
yerine getirmektedir.
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M. BURAK TUNA
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ford/Volvo/Fiat/Alfa Romeo/Jeep
Tunalar Motorlu Araçlar Ltd. Şti.
Trabzon & Ordu

MAKBULE BAŞARAN
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Audi/Seat/Porsche/Volkswagen
Başaran Otomotiv A.Ş.
Antalya

1994 Trabzon doğumlu olan Mustafa
Burak Tuna, lise öğrenimini Üsküdar
Amerikan Lisesi’nde almıştır. Lisans
eğitimini Koç Üniversitesi’nde
Makine Mühendisliği bölümünde
tamamlamıştır. Lisans eğitimi
sonrası aile şirketleri olan Tunalar
Topluluğu’nda sırasıyla beyaz eşya
ve otomotiv bayiliğinde 2 yıl iş hayatı
tecrübesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi
Ekonomi & Finans bölümünde yüksek
lisans eğitimi almıştır.

1987 yılı Antalya doğumludur. İlk ve
ortaöğretimini Antalya’da tamamladı.
İstanbul Yeditepe Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
2010 yılı mezunudur. 2012 yılında
şirkette iç denetim departmanında
aktif olarak çalışmaya başlamıştır.
2016 yılından itibariyle Yönetim
Kurulu başkan yardımcısı olarak
görev yapmaktadır. Başaran Otomotiv
Antalya, Alanya, Isparta ve Fethiye de
hizmet vermektedir.

Yüksek lisans eğitimi sonrası Tunalar
Topluluğu bünyesinde otomotiv
bayilikleri, toptan yedek parça,
beyaz eşya ve yazılım sektörlerinden
sorumlu olarak Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı görevinde bulunmaktadır.

EFE YAVUZ
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Fiat/Ford/Mitsubishi/Nissan
Karahallılar Otomotiv A.Ş.
Balıkesir

1991 Balıkesir doğumlu olan Efe Yavuz,
yüksek eğitimini Koç Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve Bilgi Üniversitesi
Reklamcılık bölümlerinde tamamladı.
Stajlarını, Koç Holding bünyesinde
bulunan Zincirlikuyu Fiat Otokoç A.Ş.’nin
Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerinde
gerçekleştirdi.
1965 yılında faaliyete geçen Karahallılar
Otomotiv bünyesinde; ailenin 4.
kuşağını temsilen, grubun Fiat biriminde
Satış Sonrası Hizmetler Danışmanı
olarak başladığı aktif çalışma hayatına
Genel Müdür Yardımcısı olarak devam
etmektedir.

K. NERMİN NACAROĞLU ÖZŞAHİN
GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Nissan
Okar Otomotiv A.Ş.
Adana

1986 yılında Adana'da doğan Nermin
Nacaroğlu, Saint Benoit Lisesi'nde
eğitimini tamamladı. Üniversite
eğitimini Amerika'da Roger Williams
Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme
bölümünü okudu. 2010 senesinden
itibaren de Okar Otomotiv A.Ş.'de her
türlü departmanda çalıştıktan sonra,
Okar otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı, Adana Direktörü
olarak görevine devam etmektedir.
Nissan Adana bayiliğine ek olarak, kendi
markaları olan ikinci el Otomobilim
ve Otodoktor markalarının Adana
Direktörlüğü'ne devam etmektedir.
Nermin Nacaroğlu, evli ve iki çocuk
annesidir
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Genç Oyder tarafından, BÜYEM
- Boğaziçi Üniversitesi Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi ile beraber
gerçekleştirilen, Türkiye’nin önde gelen
aile şirketlerinde gelecekte lider rolü
üstlenecek 2. Nesil genç iş sahiplerine,
Boğaziçi Üniversite'sinin akredite ettiği,
koçluk desteği ve iş dünyası ile deneyim
paylaşımlarına dayanan networking
etkinliklerini kapsayan "YeNi Nesil Yeni
İşler" eğitiminin ikincisi 12 Ocak 2022
tarihi itibariyle başlamıştı. Eğitime
katılan katılımcıların sertifika töreni ise
12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşti.
Sertifika programı, Genç Oyder
Yönetim Kurulu Başkanı Gizem
Yüzbaşıoğlu ve Genç Oyder Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde
gerçekleşti.
Törene eğitimde ders veren kıymetli
eğitimciler ve Oyder Yönetim Kurulu da
katılım gösterdi.
Sertikalarını alan katılımcılarımızı
tebrik ediyor, törene katılan tüm
Genç Oyder üyelerine ve davetlilere
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ayrıca bu törenin sponsorlarından
Petrol Ofisi, Bakırcı Garagineering
ve Otostat’a desteklerinden ötürü
teşekkür ederiz.
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Genç Oyder “YeNi
Nesil Yeni İşler” 2.
Eğitiminin Sertifika
Töreni Gerçekleşti

İşte karşınızda
yılın otomobili.
TUCSON, OGD tarafından
“2022 - Türkiye’de Yılın Otomobili”
seçildi.

Hyundai TUCSON modellerinin resmi spesifik CO2 kaynaklı emisyonu (715/2007/EC) 151 – 176 g/km arasında, ortalama yakıt tüketimleri 5,8 – 7,7 l/100 km arasındadır.
Görseldeki ürünler Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi hyundai.com.tr’de bulunmaktadır. (OGD: Otomotiv Gazetecileri Derneği)

Haber

OYDER – ZERONLINE İşbirliği
ZER
Koç Topluluğu şirketlerinden Zer,
faaliyetlerine 2003 yılında başladı ve
çalışmalarını “Türkiye’nin en iyi, dünyanın
ise önde gelen stratejik satın alma ve
verimlilik merkezi” olma vizyonuyla
yürütmektedir.
Zer olarak, kurulduğumuz günden bu
yana sektörel hakimiyetimiz, satın alma
süreçlerindeki deneyimimiz, alanında
yetkin uzman kadromuz ve yeni
teknolojiler kullanarak geliştirdiğimiz
uygulamalarla binlerce şirketin kurumsal
satın alma ve tedarik zinciri yönetimi
süreçlerini yürüttük. 20 yıla yaklaşan satın
alma deneyimimizle hem müşterilerimizin
hem de tedarikçilerimizin maliyet,
zaman ve işgücünden tasarruf etmesini
sağladık. Yeni uygulamalara öncülük
ederek büyümeyi ve iş ortaklarımızı da
büyütmeyi amaçladık. "Satın almada
mükemmellik" prensibimizi süreçlerimize
birebir yansıtarak tüm paydaşlarımızda
memnuniyet ve bağlılık yaratmayı
hedefledik.

Kullanıcı dostu

Masraf yeri seçimi

Çoklu dil desteği

Kolay ürün arama ve
filtreleme

Bütçe takibi

Müşterilere özel farklı
kategori ağacı oluşturabilme

Detaylı ürün inceleme

Kodsuz sepet

İç onay hiyerarşisi

Excel ile sepet oluşturma

Ödeme alternatifleri

ERP entegrasyonu

Çoklu teslimat seçimi

Çoklu para birimi desteği

Organizasyon oluşturma ve
kategori bazlı yetkilendirme

Sipariş tekrarlama
Müşteri hizmetleri desteği
Ürün karşılaştırma
Birden çok ihtiyaç listesi
oluşturabilme

ZERONLINE
Zer tarafından satin alma anlaşması
yapılan ürünlerin katalog olarak
listelendiği ve sipariş verilebildiği,
yenilikçi teknolojilerle tasarlanmış online
sipariş yönetim platformudur. Teknik
ve endüstriyel malzemelerden ambalaj
malzemelerine, ofis malzemelerinden
teknolojik ürünlere birçok farklı
kategoriden ürün Zer’in satın alma
hacminin yarattığı avantajlı indirim oranları
ile sunulur. Kullanıcı dostu ekranları
sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu ile
birlikte uçtan uca özelleştirilmiş sipariş
deneyimi sağlar.
Zeronline, 550 binin üstünde ürün
çeşiti, 580 üzerinde marka ve 215
üzerinde tedarikçi ile sipariş yönetiminin
dijitalleşmesini sağlıyor. Hizmet verdiğimiz
şirketler, üyelik girişi yapıldıktan sonra
kategori bazlı yapılan yetkilendirmeler
ve organizasyon şemaları ile kişi
bazlı listelemeler de oluşturabiliyor.
Genel merkezlerin ve fabrikaların yanı
sıra müşterilerimizin bayi ile servis
teşkilatlanmaları için de kolaylık sağlar.
Aynı organizasyondan birden fazla kullanıcı
aradığı ürüne hızlı şekilde ulaşabilir.
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SEÇME VE FİYATLANDIRMA
Şirketinize uygun ürün kategorilerini, doğru tedarikçi anlaşmalarıyla eşleştirelim.
Yüzlerce müşterimizin oluşturduğu toplu satın alma hacmi ve deneyimini
kullanarak yalnızca size özel avantajlı fiyatlar sunalım.
KATALOG OLUŞTURMA
Belirlediğiniz ürün kategorileri ile şirketinize özel online sipariş kataloğunu
oluşturalım. Tercih edeceğiniz kullanıcı dostu özellikler ve operasyonlarınız için
uçtan uca dijital deneyimler sunalım.
KULLANIM
Malzeme satın almalarınızı uygun fiyatlarla kolayca gerçekleştirmenizi sağlayacak
ZerOnline’ı kullanarak siparişlerinizi uçtan uca yönetin.
YETKİLENDİRME VE ENTEGRASYON
Şirketinizdeki farklı departmanlardan, bayi ve şube teşkilatlarınıza kadar farklı
kullanıcıları kategori bazlı yetkilendirelim ve kişiye özel listelemeler oluşturalım.
ERP sistemlerinize ürün, sipariş ve onay kurgusu entegrasyonunu sağlayalım.
ANALİZ
Kurumsal sipariş süreçlerinizi analiz edelim, farklı kategorilerdeki malzeme
ihtiyaçlarınızı ve harcamalarınızı inceleyerek size en uygun çözümleri sunalım.

24 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen
online webinarda, OYDER’in değerli
üyelerine ZerOnline platformunun
tanıtımı gerçekleştirildi.
Zer ekibi, OYDER Genel Sekreteri Çınar
Noyan moderatörlüğünde gerçekleşen
webinarda, OYDER üyelerine
düzenli ihtiyaç duyduklaarı ofis sarf
malzemeleri, el aletleri, hırdavat, iş
güvenlik malzemeleri vb. ürünlerde,
ZerOnline’ın gücünden nasıl
faydalanabileceklerini aktardı. Koç
Grubu’nun vazgeçilmez ilkelerinden
biri olan kalite anlayışıyla tercih edilen
ve uluslararası standartlara uygunluğu
kontrol edilen bu ürünlerin yanı sıra,
bayilerin ihtiyaç duyabileceği diğer
tüm kategorilerde de uzun ömürlü ve
sağlam ürünlerle OYDER üyelerinin
satın alma ihtiyaçlarına çözüm
sunulduğu vurgulandı.
OYDER ve ZerOnline arasında
gerçekleşen bu işbirliği ile tüm
OYDER üyeleri, ZerOnline sistemine
giriş yaparak, üyelere özel olarak
oluşturulmuş kataloglarda hızlı ve
güvenli bir satın alma deneyimi
yaşayabiliyor.
OYDER üyeleri için özel oluşturulan
Zer koordinasyon ekibi, OYDER
üyelerinden gelen her talebi titizilikle
dikkate alarak, sorunsuz bir satın alma
deneyimi sunmaktadır.
İstanbul bölgesinde başlayan
bu değerli işbirliği, Türkiye’deki
tüm OYDER üyelerinin hizmetine
sunulmuş durumdadır. Daha detaylı
bilgi almak için Zer koordinasyon
ekibine zeronlineiletisim@koczer.com
üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
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OYDER’den Sektöre
Yön Verecek Araştırma
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından yaptırılan “Yetkili Satıcı
Memnuniyet” araştırmasının sonuçları açıklandı. Dünyanın önde gelen pazarlama ve
kamuoyu araştırma şirketi Ipsos tarafından OYDER için yapılan araştırmaya; 20 farklı
otomobil markasını Türkiye’nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak temsil eden 202
şirketin sahibi, ortağı ve profesyonel yöneticisi katıldı. Çarpıcı verilerin elde edildiği
araştırma sonucunda yetkili satıcıların yüzde 52’sinin, bayiliğini yaptıkları markalardan
memnun olduğu, yüzde 23’lük bölümünün ise memnun olmadığı ortaya çıktı. Yetkili
satıcıların yüzde 17’sinin, otomotiv sektörünün bugünkü mevcut durumundan memnun
olduğu, yüzde 41’lik bölümünün ise memnun olmadığı da araştırma sonuçlarına yansıdı.

OYDER’den gelen açıklamaya göre
2021 yılını kapsayan araştırmanın
yetkili satıcı ağının mevcut
durumunu ve gelecek vizyonunu
ortaya koyması açısından öneminin
altını çizerek “Bu araştırma ile
yetkili satıcıların temsil ettikleri
markalardan duyduğu memnuniyet
düzeyinin ölçülmesini, finansal
destek ve marka yönetimi gibi
konularda yetkili satıcıların
görüşlerinin değerlendirilmesini
hedefledik. Bu ana amaca ek olarak,
otomotiv sektörünün geleceğine
bakış ile sonraki nesillerin sektör
hakkındaki görüşlerini anlamak ve
çok yönlü olarak değerlendirmek
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için önemli verilere sahip olduk”
denildi.
Ek olarak yetkili satıcıların, markaları
ile olan ilişkilerinde, profesyonellik
ve sürdürülebilirlik kavramlarına
da çok önem verdiklerini kaydeden
Oyder yetkilileri “Tüketiciye sunulan
hizmetin kaynağında marka ile
olan ilişkinin sağlıklı olmasının
çok değerli olduğuna inanıyoruz.
Bu nedenle, OYDER olarak bu
araştırmayı her yıl yenileyerek
gelişmeleri takip etmeyi ve sektöre
yol gösterecek bir rehber olmasını
arzu ediyoruz” açıklamasında
bulundular.

Yeni nesil sektörü karlı bulmuyor
Yapılan araştırmada sektörün
gelecekte daha iyi olması eğilimine
bakıldığında ise, yetkili satıcıların
yüzde 26’sı sektörün daha iyi
olacağını belirtirken, yüzde 44’ü daha
iyi olmayacağını belirtti.
Yetkili satıcıların yüzde 40’ı, gelecek
neslin, sektörü karlı bulmadığını,
mevcut durumu koruyup, farklı
sektörlere de yönelmeye sıcak
baktığını düşünüyor. Yetkili satıcıların
yüzde 32’si sektörü karlı bulduklarını
ve bu alanda yatırıma devam etmeyi
planladıklarını, yüzde 21’i ise karlı
bulmakla birlikte yeni yatırıma sıcak
bakmadıkları yönünde söylemde
bulunuyor. Bunlar arasında sadece
yüzde 3’lük bir kesim sektörü
karlı bulmadıklarını ve sektörden
ayrılıp farklı sektörlere geçmeyi
düşündüğünü belirtiyor.
“Aynı markayla devam”
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
tarafından yapılan araştırmada
yetkili satıcılara sorulandan biri de
gelecekte aynı markayla çalışmaya
devam edip etmeyeceği yönünde
oldu. Yetkili satıcıların yüzde 75’i
gelecekte aynı markayla devam
etmeyi düşünürken, yüzde 14’lik bir
kesim ise devam etme konusunda
olumsuz görüş bildirdi.
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“Online bayilik 5-10 yıl içinde”
Yetkili satıcıların yüzde 24’ü, online
bayiliklerin ülkemizde 5 yıl içinde
yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde
42’si 5-10 yıl içinde, yüzde 26’sı
ise 10 yıldan uzun bir süre içinde
yer alacağını düşünüyor. Hayata
geçeceğinden emin değilim diyenlerin
oranı ise yüzde 7. Markalardan teklif
ve destek gelmesi durumunda yetkili
satıcıların yüzde 46’sı, online bayiliği
tercih edeceğini yansıtırken, tercih
etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise
yüzde 23.
“Satışlar artacak”
Yetkili satıcıların yüzde 82’si,
Türkiye’deki otomobil satışlarının
gelecekte dünyaya oranla daha çok
artacağını ancak sektör karlılığının
ise daha düşük olacağını düşünüyor.
Karlılık konusunu da değerlendiren
yetkili satıcıların yüzde 49’u karlılığın
azalacağını öngörürken, yüzde
36’sı aynı kalacağını, yüzde 16’sı ise
artacağını kaydediyor.
Otomobilin geleceği nasıl olacak?
Ipsos tarafından gerçekleştirilen
OYDER araştırmasında, yetkili
satıcıların büyük çoğunluğu, dizel
ve benzinli motorların ortalama 15
yıldan daha uzun bir sürede satıştan
kalkacağını düşünüyor. Yüzde 7’lik
bir kesim ise geleneksel motorların
satıştan hiç kalkmayacağı görüşünü
taşıyor.
Yetkili satıcıların yüzde 23’ü internete
bağlı sürüş teknolojilerinin ülkemizde
5 yıl içinde yaygınlaşacağını
düşünürken, yüzde 33’ü 5-10 yıl
içinde, yüzde 37’si ise 10 yıldan daha
uzun bir süre içinde hayatta yer
alacağı fikrini taşıyor.
Yetkili satıcıların yüzde 11’i, otonom
araçların ülkemizde 5 yıl içinde
yer alacağını öngörürken, yüzde
31’i 5-10 yıl içinde, yüzde 47’si ise
10 yıldan uzun bir süre içinde yer
almasını beklediklerini dile getiriyor.
Hayata geçeceğinden emin değilim
diyenlerin oranı ise yüzde 11’de
kalıyor.
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OYDER Bölge
Di̇ yalog Zi̇ yaretle
Oyder olarak, temsil ettiğimiz yetkili satıcılarımız ile iletişimimize çok önem veriyoruz. Bu
kapsamda 2021 yılı Temmuz ayından beri Türkiye’nin dört bir yanında bulunan yetkili
satıcılarımızı kendi plazalarında ziyaret ederek, bizzat iletişim kurmaya çaba gösteriyoruz.
"Bölge Diyalog Ziyaretleri" adını verdiğimiz görüşmelerde ziyaretlerimizi Oyder Genel
Sekreteri Çınar Noyan ve Oyder Üye İlişkileri Sorumlusu Büşra Şimşek sağlarken; Mayıs ve
Haziran aylarında gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi Konya, Kayseri, Eskişehir, Şanlıurfa,
Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve Hatay’daki yetkili satıcılarımızla gerçekleştirdik.
Yapılan görüşmelerde yetkili satıcılarımızın karşılaştığı sektörel sıkıntıları çalışmalarımız için
not alırken, dernek projeleri ve gelecek toplantılarımız ile ilgili bilgilendirmede bulunduk.
Ziyaret ettiğimiz;
• Konya Suzuki/SsangYong Zeki Kaya Otomotiv’den Fuat Kaya’ya
• Konya Skoda Konmar Konya Otomotiv’den Okan Ekesoy’a
• Konya Nissan Atsanlar Otomotiv’den Orhan Atsan ve Talha Büyükyıldırım’a
• Konya Volkswagen Gökmen Otomotiv’den Erhan Gökmen’e
• Konya Toyota Otojen Otomotiv’den Mehmet Ali Büyükyıldırım, Ferhat Büyükyıldırım ve
Erkan Büyükyıldırım’a
• Konya Kia Motorcu Otomotiv’den Mustafa Motorcu ve Adem Ödev’e
• Kayseri Peugeot/Opel/Citroen/Fiat/Honda/BMW/Mini İnciroğlu Otomotiv’den Vedat İnciroğlu ve
Ercan Memiş’e
• Kayseri Renault/Dacia Gülpar Otomotiv’den Ahmet Gülsoy ve Hamid Gülsoy’a
• Eskişehir Peugeot/Opel/Citroen Necdet Alpata Otomotiv’den Ramis Tunca ve Gökhan Doruk’a
• Eskişehir Hyundai Seyyah Otomotiv’den Bülent Baysal’a
• Eskişehir Renault/Dacia Sarar Otomotiv’den Burak Pullukçu’ya
• Şanlıurfa Fiat Önkol Otomotiv’den Mehmet Önkol ve Mustafa Kemal Polat’a
• Şanlıurfa Renault/Dacia Fırat Otomotiv’den Mehmet Mutlu’ya
• Şanlıurfa Opel/Peugeot/Citroen Gapel Otomotiv’den Fatih Yetkin’e
• Şanlıurfa Nissan Erik Otomotiv’den Hasan Erik ve Hüseyin Erik’e
• Diyarbakır Toyota/Honda Kardelen Otomotiv’den Mustafa Seydaoğlu ve Nazan Oktay’a
• Diyarbakır Nissan Vurallar Otomotiv’den Baran Vural’a
• Diyarbakır Hyundai Çavuşoğlu Otomotiv’den Cuma Çavuş ve Savaş Çavuş’a
• Diyarbakır Mercedes Gelecek Otomotiv’den İsmail Hakkı Ceylan’a
• Diyarbakır Kia GLS Unat Otomotiv’den Mehmet Şirin Unat’a
• Diyarbakır Ford Diyarbakır Otomotiv’den Yakup Bal’a
• Elazığ Renault/Dacia Turgut Özkaya Otomotiv’den Sedat Özkaya ve Batukhan Özkaya’ya
• Elazığ Ford Çetinkayalar Otomotiv’den Erkan Çetinkaya ve Gamze Özbey’e
• Elazığ Honda/Nissan Karabulut Otomotiv’den Fehmi Karabulut’a
• Malatya Fiat/Ford/Honda/Peugeot Ilıcak Otomotiv’den Emin Ilıcak’a
• Malatya Mercedes Yiğitler Otomotiv’den Ahmet Demirtaş’a
• Malatya Nissan Yiğitvar Otomotiv’den Alp Utku Yiğitvar’a
• Gaziantep Ford Doğanlar Otomotiv’den Erol Doğaner’e
• Gaziantep Honda Akcanlar Otomotiv’den Mehmet Akcan’a
• Gaziantep Hyundai/Nissan Ayıntap Otomotiv’den Ömer Faruk Özhalepli’ye
• Gaziantep Renault/Dacia İmam Kayalı Otomotiv’den Hasan Mazıcıoğlu ve Elif Yılankıran’a
• Hatay Nissan Arslanoğlu Lastik Otomotiv’den Ali İhsan Arslanoğlu’ya ve İhsan Arslanoğlu’ya
• Hatay Volkswagen Gümüş Otomotiv’den Nihat Gümüş ve Mehmet Gümüş’e
• Hatay Ford/Fiat Ovalı Motorlu Araçlar’dan Ğazi Osman Ovalı’ya
• Hatay Kia Fer Otomotiv’den Murat Fer ve Talat Fer’e
nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ederiz. Yetkili satıcılarımız ile birlikte çok daha güçlüyüz!
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Yeni
Üyelerimizle
Gücümüze
Güç Katıyoruz
Oyder olarak, yetkili satıcılarımızın tüm
sıkıntı ve beklentilerini karşılayacak,
onların sesi olacak bir yapılanma
içerisinde her geçen gün büyüyoruz.
Etkin bir sivil toplum örgütü olarak
sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.
Aynı meslek kolunda omuz omuza
mücadele verdiğimiz meslektaşlarımızın
da artan ilgisiyle temsil gücümüzü
arttırmaya gayret ediyoruz. Oyder
çatısı altında çabamıza ortak olmayan
meslektaşlarımızın da aramıza
katılmasıyla Oyder ailemiz her geçen gün
daha da güçleniyor.
OYDER çatısı altında, birlik ve beraberlik
içinde olan ve yaptığımız çalışmalara
verdikleri destekleri gönülden
hissettiğimiz meslektaşlarımıza bir
kez daha teşekkürlerimizi sunuyor,
bu süreçte aramıza katılan tüm yetkili
satıcılarımıza hoş geldiniz diyoruz.
Gücünüzü yanımızda hissettiğimiz
sürece güçlüyüz!
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KASTAMONU GÖZDE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fiat Kastamonu
Mesut Köse
1984’te eski sanayi sitesindeki bir oto tamir atölyesinde yolculuğuna
başlayan ve istikrarlı hizmetiyle Kastamonuluların güvenini ve saygısını
kazanan Kastamonu Gözde Otomotiv, 15 yıllık sürenin ardından 1998
yılında Kuzeykent Yeni Sanayi Sitesi’nde Fiat’ın yetkili servisi olarak
sektördeki ilerleyişini sürdürmüştür. Kastamonu Gözde Otomotiv, ikinci
10 yıllık süre sonrasında ise 2008 yılında yeni sanayi sitesinin hemen karşı
kısmında yer alan Gözde Plaza’da Fiat araç sahiplerine daha kaliteli bir
servis hizmeti sunmaya başlamıştır. Büyümeyle paralel, kalite ve hizmet
standartlarına her geçen gün arttıran Kastamonu Gözde Otomotiv, hizmet
yelpazesine 2008 yılında Gözdem Sigorta Acenteliğini de katarak, müşteri
sadakati, güvenilir ve kaliteli iş hacmi ile 01.01.2019 tarihinde Fiat’ın satış
bayiliğini almıştır.
Yaklaşık 36 yıllık iş deneyimi ve güvenilir müşteri ağı ile hem satış hem servis
hem de acentelik deneyimi ile Kastamonu ve ilçelerine hizmet vermeye
devam etmektedir.
Tüm hizmet yelpazesine Gözdem Sigorta Acentelik deneyimini ekledikten
sonra 2008 yılı başlarında Allianz Sigorta ve Axa Sigorta ile daha sonrasında
2021 yılında Ak Sigorta ve 2022 yılı başlarında da Türkiye Sigorta ile anlaşma
yaparak acentelik çalışmalarına devam etmektedir. Mevcut bayi müşterisi
ve il, ilçe bazlı müşterileri ile Gözdem Sigorta Acenteliği, müşteri portföyünü
her geçen gün genişletmeye devam etmektedir.

SANDIKÇI OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Toyota Sakarya
Harun Sandıkçı
Sandıkçı'nın 1977 yılında Sakarya'da küçük bir tamir atölyesinde
başlayan yolculuğu, 2012'de Toyota bayiliğiyle büyük bir başarı
hikayesine dönüşmüştür.
Sandıkçı, Toyota sıfır araç satışında Türkiye’de yıllardır pazar lideridir.
Sakarya'da satışı yapılan markalara ait tüm otomobillerin pazar payı
ortalamasının çok üzerinde bir pazar payına sahiptir. Toyota'nın
Türkiye'deki özel projelerinde çözüm ortağıdır. Marmara Bölgesinin
en güçlü 2. el portföylerinden birine sahiptir. Yetkili servis olarak;
OPL bakım noktası ve kamu kuruluşlarına hizmet tecrübesini, BMW
Yetkili Servisi ile taçlandırmıştır. Türkiye genelinde yüzlerce otomobilin
kiralama süreçlerini yönetmekte; turizm, hizmet ve otomotiv
sektörlerine hitap eden Let'sTR markası ve yüzlerce otomobiliyle,
yurtdışından gelen binlerce turiste araç kiralama hizmeti sunan
Sandıkçı, operasyonlarını hızla büyütmeye devam etmektedir.

HIZEL OTOMOTİV İNŞ. TEKS. TUR. OTEL. SAN. VE TİC. A.Ş.
Toyota Düzce
Nuri Hızel
Hızel Otomotiv 1993 yılında Düzce'de Toyota yetkili satış ve servis noktası olarak faaliyete başlamıştır. Aynı zamanda sıfır satış, ikinci el ve
sigorta hizmetlerinde uzman kadrosuyla faaliyet gösteren Hızel Otomotiv, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet vermektedir.

PÜRLÜ OTOMOTİV SERVİS YEDEK PARÇA AKAR. ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fiat Isparta
Veli Pürlü
1978 yılında Isparta’da Mehmet Ali Pürlü tarafından kurulan Pürlü Otomotiv Ltd. Şti. 2012 yılında bünyesine Fiat bayiliğini de dahil
ederek, yetkili satış ve servis noktası olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda ikinci el araç, akaryakıt istasyonu, New
Holland traktör bayiliği, İnci Akü bayiliği ve sigorta hizmetlerinde de uzman kadrosuyla faaliyet gösteren Pürlü Otomotiv, müşteri
memnuniyeti ve kaliteyi ön planda tutarak müşterilerine hizmet sunmaktadır. Bugün tüm deneyim ve birikimlerini aktardığı oğulları
Veli Pürlü, Ümit Pürlü ve Fatih Pürlü babalarından aldığı bayrağı büyük başarı ile taşımaya devam etmektedir.

ANTOTO OTOMOTİV OTO KİR. TAŞ. PET. İNŞ. VE TİC. A.Ş.
Opel/Peugeot/Citroen/Renault
Hikmet Göksoy
1994 yılında Mitsubishi ve Temsa markaları ile otomotiv sektöründeki faaliyetlerine başlayan Antoto Otomotiv A.Ş. 2010 yılı itibari ile
Opel markasının bayiliğini alarak birçok başarıya imza atmıştır. Müşteri memnuniyeti, satış ve servis performansı konularında birçok
ödül kazanan Antoto, Renault markasının gruba katılması ile Antalya binek otomobil pazarında varlığını arttırmıştır. Antoto Otomotiv,
Peugeot ve Citroen markalarına yaptığı yeni yatırımı ile Temmuz ayında faaliyete başlayarak Antalya Otomotiv Pazarında büyümeye
devam edecektir. Temsa ve Man ile ağır ticari pazarında büyük bir başarı yakalayan firma, bu gücüne Iveco markasını da ekleyerek Ağır
Ticari Pazarında da büyümeyi sürdürmüştür. Antoto Otomotiv, tüm ekibi ile satış, servis ve yedek parça olarak tamamen müşteri odaklı
tasarlanmış tesislerinde faaliyet gösterirken, tesislerde yaptığı güneş enerjisinden elektrik üretme yatırımları ile de tüm enerji ihtiyacını
yenilenebilir kaynaklardan sağlamaktadır. Anoto, sıfır karbon ayak izi prensibinin benimseyen öncü firmalardandır.
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NECDET ALPATA PAZ. LOJ. VE TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Peugeot/Opel/Citroen Eskişehir
Gökhan Doruk
Necdet Alpata A.Ş. otomotiv şubesi, 1990 yılında General Motors'a ait Opel ve Chevrolet'in kendi bölgesinde yetkili satıcısı ve satış
sonrası merkezi olarak Alpata Grubu’na katılmıştır.
Necdet Alpata A.Ş., hizmet kalitesi ve Master Tech ünvanlı teknisyenleri ile 2004 yılından bu yana Altın Opel Servisi unvanını da
taşımaktadır.
2019 yılında yenilediği altyapısı ve tesisleri ile, önde gelen küresel otomobil üreticisi ve yenilikçi mobilite çözümleri sağlayıcısı olan
Stellantis markaları olan Peugeot ve Citroen’in, satış ve satış sonrası hizmetlerini de üstlenmiştir.
Bunun yanı sıra 2021 yılında portföyüne eklediği Spoticar markası altında ikinci el araç satışları da yapılmaktadır.
Eskişehir’in yanı sıra Kütahya ve Bilecik gibi illerdeki müşterilerine satış ve satış sonrası hizmetleri sağlayan Necdet Alpata A.Ş.
otomotiv şubesi, 17.000 m² alana yayılan tesisleri, showroom ve servis ünitesi, parkları, kafeleri ve yeşil alanlarıyla, on binlerce
müşterisine kaliteli hizmet sunmaktadır.

ÖZTOPRAKLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. EMLAK İNŞ. TAAH. REST. LTD. ŞTİ.
Kia/Isuzu Mersin
Ali Can Öztoprak
Öztopraklar Otomotiv Ltd. Şti. 1987 yılında kurulmuştur.
Şirket ilk kurulduğu zamanlarda 2. el satışla araç alım satım sektörüne başlamıştır. Kurulduktan sonraki yıllarda potansiyelini
genişletip, önemli atılımlar yapmıştır. 2000 yılında Isuzu ticari araçlar yetkili satıcılığını alarak büyümeye devam etmiştir. Bugün
Hatay’da Isuzu 3200 m² kapalı, 2000 m² açık alanıyla, Mersin 2. Elde 1000 m² açık alanıyla, Isuzu Plaza 3000 m² kapalı ve 2000 m²
açık alanıyla hizmet vermektedir. 2020 yılında ise Mersin’de uzman ekip kadrosu ve geçmişten gelen tecrübesiyle Kia yetkili servis
ve satış olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Kia Öztopraklar, 2020 yılından beri etkin pazarlama çalışmaları ve mesleki bilgi
birikimleriyle Mersin’de sektöre hızlı bir giriş yaparak istikrarlı bir büyüme ile adından söz ettirmektedir.
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ARSLANOĞLU LASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Nissan Hatay
Mehmet Naif Arslanoğlu
Arslanoğlu Ailesi, 1976 yılında 2. el araç alım-satımı yaparak sektörel hayatına başlamıştır. 1992 yılında BMC Hatay bölge bayiliğini
de alarak, otomotiv sektöründe ilk kurumsallaşma adımı atılmış oldu. Yine 1992 yılı içerisinde Arslanoğlu Lastik Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti. kurulmuş olup, 1999 yılında Nissan bölge ana bayiliği alınmıştır. 2000 yılında şirketin büyümesine sigorta acentelikleri
eklemiş, 2005 yılında inşaat sektörüne de adım atmış bulunmaktadır. 2006 yılında almış olduğu ISO belgesiyle de kaliteli hizmet
anlayışını göstermektedir. Arslanoğlu bununla birlikte, yurt dışına araç ihracatı da gerçekleştirmektedir. Nissan Arslanoğlu’nun
hedefi, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak, müşterilerinin ürünlere ve firmaya olan güvenini sürekli kılmak, rekabet
gücünün sürekliliğini sağlamak ve satış ve satış sonrası hizmetlerinde tüm Türkiye genelinde en iyi hizmeti vermek ve lider
temsilci olmaktır.

EDİRNE SERVİS VE OTOMOTİV A.Ş.
Renault/Dacia Edirne
Gökhan Saygı
2018 yılında kurulan Edirne Servis ve Otomotiv A.Ş. 2021 yılında hisselerinin tamamını satın alan Beyaz Filo bünyesine katılmıştır.
Satışlarda her dönemde üst sıralarda olan, ülkemiz bireysel otomotiv tüketicileri ve filo kiralama firmaları tarafından en çok tercih
edilen markalardan olan Renault ve Dacia markalarının bünyesine katılması ile birlikte Beyaz Filo, geçmişten gelen tecrübesi,
yüksek mesleki bilgi ve etkin pazarlama çalışmaları ile bu alanda da sektör için öncü olmayı amaçlıyor.
Bu amaçla güçlendirilen sermaye yapısı ve yenilikçi iş akışı ile gerek bireysel otomotiv tüketicilerinin gerekse filo kiralama
firmalarının ihtiyaçlarını anlıyor ve buna uygun çözümler üretiyor.
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ÇAVDARLI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Toyota Bursa
Rifat Çavdarlı
Bursa ilinin Nilüfer ilçesinde, kurulduğu tarihten bu güne kadar müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan Toyota Bayi Çavdarlı güler
yüzlü personeli ve ferah showroom ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Çavdarlı Otomotiv, 1946 yılında Rifat Çavdarli tarafından kurulmuştur. Çavdarli ailesi 1946’dan bugüne oto tamirhane, torna, balata,
yedek parça, zirai aletler bayiliği traktör bayiliği ve inşaat sektöründe uzun yıllar faaliyet göstermiştir.
1996 yılında faaliyetlerini Toyota bayiliği olarak tek çatı altında toplamıştır.1996 yılından bugüne de Toyota bayiliğini üstlenen
Çavdarli bu sektörde güvenilir saygın bir yere gelmeyi başarmıştır.
İzmir yolu 10.km Nilüfer’de bulunan tesislerinde satış, servis, lastik bayiliği, kaporta, boya aksesuar, sigorta ve boya koruma
etkinliklerini müşteri memnuniyeti odaklı olarak sürdürmektedir. Tüm bölümlerde Toyota Türkiye tarafından eğitimli konusunda
hâkim ve tecrübeli personeli ile kaliteli ve kusursuz hizmet anlayışı ile faaliyet göstermektedir.

YÖRÜK OTOMOTİV İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Toyota Van
Reşit Bulut Yörük
Yörük Otomotiv’in ticari hayatı 70 yılı aşkın bir süreyi kapsamaktadır. Otomotivdeki tecrübesi ise 50 yıla yakın bir zamana
yayılmıştır. Toyota ile tanışması ilk distribütör Toksan ile 1984 yılında başlamış daha sonra Toyota-Sa ve şimdilerde ALJ Grup
liderliğinde Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. ile devam etmektedir.
İlk satış ve servis hizmet binası şehir içinde yaklaşık 1000 m2’lik kapalı bir alanda iken, şirketin öngördüğü ve ticari hayatın
bir gerekliliği olarak 2009 yılının Mayıs ayında daha uygun bir mevkide yaklaşık 6500 m2’lik bir alan üzerinde inşa edilen 4500
m2 kapalı alana sahip yeni plazasında satış, servis ve yedek parça ile genel hizmetlerde istihdam edilen hemen hepsi Toyota
standartlarında eğitimli 32 personelle hakla hizmete devam etmektedir.
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ŞAMLIOĞLU OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.
Toyota Çorum
Onur Şamlı
Çorum ilinin Merkez ilçesinde, kurulduğu tarihten bu güne kadar müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan Toyota Bayi Şamlıoğlu,
güler yüzlü personeli ve ferah showroom ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Şamlıoğlu Otomotiv, Toyota yetkili satıcısı olarak 1994 yılından bu yana Toyota Müşterilerine satış ve satış sonrasında hizmet
vermektedir. 1500 m² showroom alanı, 1000 m² servis alanı ile sizlere dünya standartları üzerinde hizmet vermenin gururunu
taşıyoruz.
Şamlıoğlu olarak misyonumuz; Türkiye otomobil pazarında satış ve satış sonrasında bir numara olmak, Türkiye de ve Toyata
içinde örnek şirket olmak ve müşteri memnuniyetinde bir numara olmak. Vizyonumuz ise mutlu çalışanlar ve mutlu işveren
yaratmaktır.

2000 MOTORLU TAŞITLAR TİC. VE SAN. A.Ş.
Fiat Aydın
Hüseyin Birinci
2000 Motorlu Taşıtlar Tic. ve San. A.Ş., 1991 Yılında Kuşadası’nda kurulmuş olup, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş’nin ana
bayisidir. 30 yıllık tecrübeye sahip işletmecilik anlayışı ve 50’ye yakın personeliyle hem ticari hem de bireysel müşterilerine oto
satış ve oto servis hizmetleri, ayrıca bünyesinde barındırdığı ikinci el oto eksper bayiliği ile garantili 2.el araç satışı ve sigorta
hizmetlerinde de uzman kadrosuyla profesyonel bir şekilde siz değerli müşterilerine hizmet sunmaya devam etmektedir.
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GAPEL OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Opel/Peugeot/Citroen Şanlıurfa
Mehmet Fatih Yetkin
Gapel, otomotiv perakendeciliğinde Türkiye’nin en geniş kapsamlı otomotiv marka bayiliklerini bünyesinde barındıran bir otomotiv
grubudur. 1996 yılında kurulan Gapel Otomotiv; satış, servis, yedek parça olarak 3S Plazada, 4.000 m2 kapalı alan, 6.000 m2 açık
alan olmak üzere toplam 10.000 m2 de hizmet vermektedir. 2019 Yılında, Peugeot ve Citroen markalarını da bünyesine dahil edip,
PSA Groupe markalarını tek çatı altında toplayarak Güneydoğu Bölgesi’nde lider bayi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
Gapel Otomotiv, her türlü araç ve hizmet talebinin müşteri beklentilerine uygun karşılanması düşüncesiyle, müşteri memnuniyetine
odaklanıp, kaliteli hizmeti rekabete uygun ve zamanında tedarik etmeyi hedeflemektedir.

AYDINLAR OTOMOTİV MAM. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kia Van
Muzaffer Aydın
Aydınlar Otomotiv Mam. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 1998 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Aydın tarafından kuruldu.
Otomotiv sektöründe Kia ve Mitsubishi Motors markaları ile hizmet vermektedir. Ayrıca Sabancı Holding bünyesindeki Brisa
Bridgestone Lastik A.Ş çatısı altında Doğu Anadolu Bölgesi’nin toptancı bayisidir. Birçok markayı bünyesinde barındıran ve kendi
sektöründe en kaliteli hizmeti sunan, nezih bir ortamda müşterilerine en iyi olanakları sağlayan köklü bir kuruluştur. Lastik Akü
Jant Zincir ve benzeri otomotiv ürünlerinin toptan ve perakende satış faaliyetini sürdürmektedir. Otopratik “Hızlı Bakım ve Lastik
Merkezim” Propratik “Ağır Vasıta Uzmanı” konseptlerini bünyesine katarak, son teknoloji ekipmanları ve profesyonel ekibi ile Van
halkına hizmet vermektedir.
Güler yüzlü hizmet anlayışını ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, her geçen gün hizmet kalitesini ve müşteri portföyünü
arttırarak ticari faaliyetlerine devam etmektedir.
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DOĞANLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Ford Gaziantep
Erol Doğaner
1976 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Doğanlar Otomotiv A.Ş. otomotiv sektörüne 30 m²lik bir işyerinde başlamıştır. Sektöre
girdiği ilk günden itibaren büyümeyi hedefleyen firma, sırasıyla 1980 yılında 600 m²lik bir işyerine, 1985 yılında Ford Otosan
ailesine katılarak 4.700 m²lik bir plaza ile 1999 yılında 9.700 m²lik 3S plaza ve son olarak 2008 yılında 11.000 m²lik Türkiye’nin en
büyük Ford plazasını açarak hizmet ağını genişletmiştir.
Satış departmanında 29, servis departmanında 76, yedek parça departmanında ise 5 personel çalışmakta olup, toplam 110
personele iş istihdamı sağlamış bulunmaktadır. Otomobil, hafif ticari ve orta ticari vasıta satışlarının yapıldığı firmamızda
hedefimiz koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Ford Doğanlar son yıllarda; 2000 Yılı Müşteri Bakış Açısı Türkiye İkinciliği, 2001 Yılı Gizli Müşteri Araştırması Türkiye Birinciliği, 2000
ve 2001 Yılları Seçkin Başarı Ödülleri, 2003 Yılı Chairman's Award Müşteri Memnuniyeti Üstün Başarı Ödülü, 2004 Yılı Excellence
Award Mükemmeliyet Ödülü, 2005 Yılı Excellence Award Mükemmeliyet Ödülü alarak müşteri mutluluğuna verdiği önemi bir kez
daha kanıtlamış bulunmaktadır.

MOTORCU OTOMOTİV TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kia Konya
Mustafa Motorcu
Motorcu Otomotiv, otomotiv sektörünün önde markalarından olan Ford yetkili servisi olarak 2009 yılından bu yana hizmet
vermektedir. 2019 yılında yine otomotiv sektörünün önde gelen markalarından olan Kia'nın satış ve yetkili servisi olarak markasını
güçlendirmiştir. Motorcu Otomotiv uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde Konya, Karatay ilçesinde 3500m2'lik kapalı alanıyla
satış, servis, yedek parça, kaporta-boya, sigorta, aksesuar ve ikinci el oto satış hizmetlerini vermektedir. Hizmet verdiği otomobil
sektörünün rekabet dolu bir pazar olduğunun bilinciyle; faaliyet alanları dahilinde hizmet verdiği tüm iş kollarında, müşteri
ihtiyacına yönelik olan tüm ürün ve hizmetleri, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle sürdürmektedir. Konya, Karatay ilçesinde
bulunan Motorcu Otomotiv, güler yüzlü personeli ile hizmet vermeye devam etmektedir.
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ELİS OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Skoda/Volkswagen Kahramanmaraş
Pelin Şerbetçi Dertli
Elis Otomotiv A.Ş. Kahramanmaraş’ta 5000 metrekarelik plazası ile 2005 yılından itibaren Doğuş Otomotiv bayisi olarak
faaliyet göstermektedir. Elis Otomotiv, satış ve servis hizmeti verdiği Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari Araç, Skoda ve DOD
markalarının yanı sıra Seat marka araçlar için de servis hizmeti sunuyor. Yıllık enerji ihtiyacının büyük bir oranını yenilenebilir enerji
kaynaklarından olan güneş panellerinden karşılayan Elis Otomotiv A.Ş. plaza yapısı olarak çevre dostu bir yapıya sahiptir.
Hem satış hem de satış sonrası hizmetler konusunda 91 kişiden oluşan eğitimli uzman kadrosu ile müşteri odaklı hizmet veren
Elis Otomotiv, sigorta, kredi hizmetleri gibi otomotiv ihtiyaçlarına yönelik birçok konuda da profesyonel destek sağlamaya devam
etmektir.

HASANBAŞOĞLU OTOMOTİV GIDA İNŞ.VE TİC. TUR. LTD. ŞTİ.
Kia Trabzon
Yunus Emre Hasanbaşoğlu
İbrahim Hasanbaşoğlu tarafından 1972 yılında Aspar Otomobilcilik olarak yedek parça satışı ile otomotiv sektörüne girdi.
1992’de Hasanbaşoğlu Otomotiv Gıda İnş. ve Tur. Ltd. Şti. adı altında Kia marka araçların satış, servis ve yedek parça bayiliğini
üstlendi. 2021 yılında ikinciyeni.com bayiliğini alarak ikinci el araç satışına profesyonel olarak giriş yapmıştır. 2008’den itibaren de
Kia, Hyundai, Truck & Bus ve Karsan bayilikleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Hasanbaşoğlu’nun başarılarında; 2008’de en
başarılı satış sonrası ekip ödülü, 2009’da en başarılı satış sonrası bayi ödülü ve teknisyen yarışması Türkiye üçüncülüğü, 2010’da
müşteri memnuniyet puanı sürekli artan tek bayi ödülü ve Kore tarafından Türkiye’de en iyi 7 bayiden biri seçildi. 2011’de satış
sonrası müşteri memnuniyet ödülü var. Ayrıca iki yılda bir Kia Motors Kore tarafından düzenlenen dünyadaki en iyi Kia bayisi
kategorisinde dünyada 3500 bayi arasında ilk 50’ye, Avrupa ‘da ilk 4’e girmiş olup, 2012’de Kia Platinum Dealer Türkiye birinciliği
ödülü Hasanbaşoğlu’na verilmiştir.
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DİM-PA MEŞRUBAT GIDA PAZ. İTH. İHR. TİC .VE SAN. LTD. ŞTİ.
Renault/Dacia Van
Mahmut Yaşar
Renault ile Dacia otomotiv markalarının yetkili servis ve yetkili satıcısı olan Yaşarlar – DİM-PA Meşrubat Gıda Paz. İth. İhr. Tic .ve
San. Ltd. Şti. Van, Tuşba’da hizmet vermektedir.
DİM-PA Meşrubat Limited Şirketi, 22 Aralık 2000 tarihinde kurularak Diyarbakır’da Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. olarak
faaliyetine başlamış, satış ve pazarlama sektörünü güçlendirmek için Temmuz 2004 tarihinde ETİ Pazarlama A.Ş. Diyarbakır
bayiliği, Nisan 2008’de Ankara Coca-Cola Satış Ve Dağıtım A.Ş. bayiliği ve 2016 yılında Bitlis Coca-Cola satış ve dağıtım bayiliğini
bünyesine katmıştır.
2013 yılında Yaşarlar Renault bayiliğini bünyesine katarak otomotiv sektöründe hizmet vermeye başlamıştır.
Kurulduğu günden bugüne kadar disiplin ve güvenilirliğinden ödün vermeyerek iş ortaklarının güvenini kazanmaya ve büyümeye
devam etmiştir. DİM-PA bugün 3 büyük ilde; toplam 16.116 perakende satış noktasına, disiplinli ve düzenli ziyaretlerle, iş
ortakları olan, dünyanın tanınmış markalarının temsilciliği bilincini taşıyan bir ekibin, ilk günkü disiplin, heyecan ve kararlılığı ile
çalışmaktadır.

ONUR ALTAN PETROL OTOMOTİV SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fiat Nevşehir
Mehmet Altan
Onur Altan Ltd. Şti. 2007 yılında Nevşehir’de Petrol Ofisi bayiliği ile faaliyetine başlamıştır. Daha sonraki yıllarda British American
Tobacco Distribütörlüğünü yapmış, şu an Petrol Ofisi markalı iki istasyonu ile hizmet vermektedir. 2018 yılı Haziran ayında
Nevşehir ve Niğde Fiat yetkili satıcılığı ile otomobil sektöründeki faaliyetlerini genişletmiştir.
Hizmet ve müşteri odaklı çalışmayı ilke edinen Onur Altan Ltd. Şti. gelişen otomotiv sektörünün tüm ihtiyaçlarını daha modern ve
daha geniş alanlarda karşılayabilmek Nevşehir Fiat Plaza, Niğde Fiat showroom da müşterilerine hizmet sunmaktadır.
Piyasadan kullanılmış araç alırken yaşanan güven eksikliğini gidermek üzere, Fiat çatısı altında 2. el faaliyetlerini sürdüren
Otoeksper bayilerinden olan Onur Altan Ltd. Şti. ikinci el araç satın almak isteyenler için uzman personeliyle garantili, şeffaf ve
güvenli hizmet sunmaktadır.
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ERNAZ OTOMOTİV SAN. TİC. VE PAZ. A.Ş.
Renault/Dacia Kocaeli
Birol Uzuner
Kocaeli’de üretim sektöründe uzun yıllardır faaliyette olan Ernaz Otomotiv, 1997 yılında Renault ve Dacia markaları ile hizmet
sektörüne de adım atmıştır. 3 bin m2 kapalı olmak üzere toplamda 9 bin m2 alan üzerinde hizmet vermektedir. Kocaeli İzmit’te
merkez şubesi, Kuruçeşme’de ikinci şubesi yer almaktadır. Güvenilir, içten, kararlı, yenilikçi, birlikte geliştiren, topluma ve çevreye
duyarlı, çeşitliliğe önem veren Ernaz Otomotiv, 25 yılı aşkın sürede elde ettiği otomotiv tecrübesiyle; otomotiv satış ve satış sonrası
hizmetlerde, kalitesini sürekli arttırarak, müşteri taleplerini en üst düzeyde sonuçlandırmaktır. Satış, servis, araç kiralama, 2. el ve
sigorta alanlarında güler yüzlü, deneyimli ve uzman, 120 kişilik kadrosuyla hizmet vermektedir.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

T. SOYSAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Peugeot/Citroen
Turhan Soysal
Soysal Otomotiv, Turhan Soysal’ın önderliğinde 2017 yılında Yalova’da Peugeot yetkili satıcı ve servis noktası olarak başladığı bu
yolculukta, görmüş olduğu yoğun ilgi ve göstermiş olduğu üstün çaba ile 2020 yılında Citroen markasının yetkili satıcı ve servisini
de bünyesine dahil ederek, gerek müşteri memnuniyeti, gerek uzman satış ve servis kadrosuyla başarılı bir şekilde büyüme
göstermekte olup 2.500m² açık alan, 2.500m² kapalı alan olmak üzere toplam 5.000m² de hizmet vermektedir.
Soysal Otomotiv aynı zamanda Spoticar olarak İkinci El araç alanında da kaliteli ve müşteri memnuniyet odaklı hizmet
sunmaktadır.
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2022 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil
ve hafif ticari araç pazarı %9,3
oranında azaldı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi
(Ocak - Haziran)

toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Haziran
döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %9,3 oranında azalarak

-%10,3

357.904 adet olarak gerçekleşti.

-%9,3
394.701

Otomobil satışları, 2022 yılı OcakHaziran döneminde geçen yıla göre

310.325

%10,3 oranında azalarak 278.282 adet,

278.282

hafif ticari araç pazarı ise %5,6 azalarak

357.904

-%5,6

79.622 adet oldu.

84.376

79.622

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022
Haziran ayında %1,0,otomobil pazarı
%2,9 artarken, hafif ticari araç pazarı ise

Otomobil

%5,5 oranında azaldı.
2022 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif

HTA
2021

Adet

Toplam
2022

ticari araç pazarı 2021 yılı Haziran ayına
göre %1,0 artarak 80.652 adet oldu.

10 Yıllık Ortalamalara Göre Değişim
(Haziran)
+%13,4
+%14,9

2022 Haziran ayında otomobil satışları
bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9
artarak 64.134 adet olurken, hafif ticari
araç pazarı %5,5 azalarak 16.518 adet
oldu.

80.652

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10
55.812

yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre

64.134

%13,4 arttı.
15.308

Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı

71.120

+%7,9
16.518

ortalama satışlara göre %14,9 artış
gösterdi.

Otomobil

HTA

Toplam

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran
ayı ortalama satışlara göre %7,9 arttı.
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Adet

10 Yıllık Ortalama

2022

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

2010

20.095

31.172

51.769

54.946

59.377

60.896

61.345

61.764

63.814

73.404

73.962 148.369 760.913

2011

44.892

58.663

78.403

77.695

80.646

81.573

63.044

58.406

60.129

69.421

63.657 127.910 864.439

2012
2013
2014
2015
2016

29.545
35.523
32.670
34.615
32.713

41.324
48.307
35.021
55.331
52.825

64.884
68.774
47.581
83.302
82.948

62.949
73.575
53.305
91.602
84.887

70.863
81.468
58.121
81.542
93.904

71.067
74.096
60.163
86.158
91.540

62.304
71.596
59.907
83.836
58.533

58.148
65.043
60.199
82.577
71.556

69.629
67.963
66.531
64.025
67.593

59.938 71.710
58.014 79.301
66.573 80.621
64.255 84.601
83.000 122.309

115.400
129.718
146.989
156.173
141.912

777.761
853.378
767.681
968.017
983.720

2017
35.323
46.965
73.802
75.988 85.422 83.658
82.297 72.536 71.352 91.752 100.859 136.240


35.076
47.009
76.345
71.126 72.755 51.037 52.734 34.346 23.028 21.571 58.204 77.706
 2018
2019
14.373
24.875
49.221
30.971 33.016 42.688 17.927 26.246 41.992 49.075 58.176 90.500
2020
27.273
47.122
50.008
26.457 32.235 70.973 87.401 61.533 90.619 94.733 80.141 104.293
Ek 3:2021
Hafif Ticari
10 Yıllık
Ortalama
Yıllara
Göre
Gelişim
Tablosu
43.728 Araç
58.504Pazarı,
96.428
61.488
54.734 ile
79.819
47.849
58.454
57.141Grafiği
56.746 ve60.216
62.243
2022
38.131
49.652
64.267
60.035 65.167 80.652
10 Yıllık Ort. 32.084
45.728
69.329
63.235 66.407 71.120 62.438 59.064 61.987 64.566 79.614 116.117
%
18,8%
8,6%
-7,3%
-5,1%
-1,9% 13,4% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

956.194
620.937
479.060
772.788
737.350
357.904
804.398

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

36.549

40.467

42.086

41.399

42.222

42.477

47.859

50.061

99.461

509.784

54.023

53.835

56.302

56.714

43.518

38.875

39.964

47.508

44.951

88.957

593.519

29.189

47.270

45.645

50.460

50.849

44.531

41.236

49.360

43.440

52.297

80.926

556.280

25.835

36.814

51.785

56.999

62.383

58.290

55.712

51.611

52.925

46.985

64.117 101.199 664.655

24.368

27.167

37.812

42.769

46.379

47.278

46.602

45.131

49.262

50.814

59.695 110.054 587.331

2015
24.498
2016
23.358
2017
25.689
2018
26.611
2019
10.979
2020
22.016
2021
35.358
2022
29.020
10 Yıllık Ort. 23.979

40.817
40.588
34.658
35.901
19.205
37.727
44.749
37.641
34.682

61.676
63.975
55.616
59.798
38.628
39.887
76.357
50.173
53.280

70.211
65.618
57.998
55.108
24.416
21.825
48.375
45.564
48.896

62.878
73.832
65.799
57.227
27.126
25.073
43.138
51.750
51.430

67.766
71.111
66.164
41.225
36.024
57.067
62.348
64.134
55.812

64.218
45.566
62.384
42.024
15.398
69.427
36.311

61.753
53.977
54.890
26.976
21.544
44.372
44.756

47.088
51.340
53.423
17.595
35.308
71.296
43.408

47.954
63.746
70.488
16.809
39.996
76.341
40.512

48.217

44.625

47.101

49.709

62.397 114.340 725.596
95.783 108.044 756.938
75.956 99.694 722.759
46.204 60.843 486.321
47.803 70.829 387.256
64.357 80.721 610.109
42.982 43.559 561.853
278.282
61.159 87.021 609.076

8,5%

-5,8%

-6,8%

0,6%

14,9%

-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%



YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

2010

12.594

20.651

33.958

2011

29.868

39.004

2012

21.077

2013
2014

Otomobil Pazarı



%

21,0%

7

Hafif Ticari Araç Pazarı

YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Ekim

Kasım

Aralık Toplam

2010

7.501

10.521

17.811

18.397

18.910

18.810

19.946

19.542

21.337

25.545

23.901

48.908 251.129

2011

15.024

19.659

24.380

23.860

24.344

24.859

19.526

19.531

20.165

21.913

18.706

38.953 270.920

2012

8.468

12.135

17.614

17.304

20.403

20.218

17.773

16.912

20.269

16.498

19.413

34.474 221.481

2013

9.688

11.493

16.989

16.576

19.085

15.806

15.884

13.432

15.038

11.029

15.184

28.519 188.723

2014

8.302

7.854

9.769

10.536

11.742

12.885

13.305

15.068

17.269

15.759

20.926

36.935 180.350

2015
2016
2017
2018
2019
2020

10.117
9.355
9.634
8.465
3.394
5.257

14.514
12.237
12.307
11.108
5.670
9.395

21.626
18.973
18.186
16.547
10.593
10.121

21.391
19.269
17.990
16.018
6.555
4.632

18.664
20.072
19.623
15.528
5.890
7.162

18.392
20.429
17.494
9.812
6.664
13.906

19.618
12.967
19.913
10.710
2.529
17.974

20.824
17.579
17.646
7.370
4.702
17.161

16.937
16.253
17.929
5.433
6.684
19.323

16.301
19.254
21.264
4.762
9.079
18.392

22.204
26.526
24.903
12.000
10.373
15.784

41.833
33.868
36.546
16.863
19.671
23.572

2021
8.370
2022
9.111
10 Yıllık Ort. 8.105
%
12,4%

13.755
12.011
11.047
8,7%

20.071
14.094
16.049
-12,2%

13.113 11.596 17.471 11.538 13.698 13.733 16.234 17.234 18.684 175.497
14.471 13.417 16.518
79.622
14.338 14.977 15.308 14.221 14.439 14.887 14.857 18.455 29.097 195.321
0,9% -10,4% 7,9% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%



8
242.421
226.782
233.435
134.616
91.804
162.679
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Haziran
2022 Verileri

Haziran 2022 Verileri











Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu

ve Gövde
Tipine
Göre Dağılım Tablosu
Ek 4: Segment ve Gövde Segment
Tipine Göre
Dağılım
Tablosu
Haziran 2022
1
Haziran 2022
1S/D
Segment
Segment
S/D0
A
(Mini)
A
(Mini)
0
B (Entry)
3.090
B
(Entry)
3.090
C (Compact)
17.248
C (Compact)
17.248
D (Medium)
4.036
D (Medium)
4.036
E (Luxury)
991
E (Luxury)
991
FF (Upper
(UpperLuxury)
Luxury)
69
69
Toplam
25.434
Toplam
25.434
Pay
39,7%
Pay
39,7%

2

3

4

3 S/W
S/W 0
0 0
0 30
30
78
78
5
5
0
0
113 113
0,2%0,2%

Haziran 2021
1 1
Haziran
2021
Segment
S/D
Segment
S/D
A (Mini)
0 0
A
(Mini)
B (Entry)
764
B
(Entry)
764
C (Compact)
18.661
C (Compact)
18.661
D (Medium)
4.709
D (Medium)
4.709
E (Luxury)
836
E (Luxury)
836
F (Upper Luxury)
69
FToplam
(Upper Luxury) 25.039
69
Toplam
25.039
Pay
40,2%
Pay
40,2%

2 2
H/BH/B
184184
10.857
10.857
2.983
2.983
39
39
0
0
0
14.0630
14.063
22,6%

3 3
4
5
4
5 6
6 7
7
S/WS/W MPV MPV CDV CDVSpor Spor
SUV
Toplam
SUV
0 0
0
0
0
0 5
5 0
0189
0 0
33 33 295 295 8
6.413
18.370
8
6.413
65
192
37
357
12.915
35.210
65
192
37
357
12.915
156
0
0
77
1.902
6.883
156
0
0
77
1.902
35
1
0
27
631
1.530
35
1
0
27
631
0
0
0
24
73
166
0 498
24
256 0
226 0 332
21.934 73
62.348
0,4%256 0,4% 226 0,5% 3320,8% 498
35,2% 21.934
100,00

Değişim
Segment
Değişim
A (Mini)
Segment
B (Entry)
A
(Mini)
C (Compact)
B (Entry)
D (Medium)
C (Compact)
E (Luxury)
D (Medium)
F (Upper Luxury)
E
(Luxury)
Toplam

2
3
4
5
6
7
H/B 2
S/W 3 MPV 4 CDV 5 Spor
6 SUV
140,8%
-100,0% Spor
H/B
S/W
MPV
CDV
12,9%
-97,0%
-8,5%
137,5%-100,0%
29,4%
140,8%
-45,7%
-53,8%
51,0%
-100,0%
-8,7%
-1,9%
12,9%
-97,0%
-8,5%
137,5%
-61,5%
-50,0%
166,2%
-23,5%
-45,7%
-53,8%
51,0%
-100,0%
-8,7%
-85,7%
0,0%
174,1%
-7,3%
-61,5%
-50,0%
166,2%
-83,3%
-35,6%
-85,7%31,0%0,0%-18,7% 26,1%174,1%
1,9%
-55,9%
5,1%

1
S/D1

S/D

22,6%

4 MPV 5
MPV 4 CDV
4
0
1
1 290 270
290
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
296 296 270
0,5% 0,5% 0,4%

5
6
7
CDV 6
Spor 7
SUV
Toplam
0 Spor
0 SUV
0
0
0
447
270
19
8.297
19
8.297
23.934
0
326
12.675
326
12.675
32.188
0
205
1.455
205
1.455
5.789
0
74
585
74
585
1.656
0 4
4 47
47120
270 628 628
23.059 23.059
64.134
0,4%1,0% 1,0%
36,0% 36,0%
100,00

2 H/B
H/B443
443
12.257
12.257
1.619
1.619
15
15
0
0
0
0
14.334
14.334
22,4%
22,4%

0,4%

0,4%

0,5%

0,8%

35,2%

Toplam
447 Pay
23.9340,7%
37,3%
32.188
50,2%
5.789
9,0%
1.656
2,6%
120 0,2%
64.134
100,00

Pay
0,7%
37,3%
50,2%
9,0%
2,6%
0,2%

ToplamPay
189 0,3%
29,5%
18.370
56,5%
35.210
11,0%
6.883
2,5%
1.530
0,3%
166
62.348
100,00

Pay
0,3%
29,5%
56,5%
11,0%
2,5%
0,3%

Toplam
7
136,5%
SUV
30,3%
-8,6%
29,4%
-15,9%
-1,9%
8,2%
-23,5%
-27,7%
-7,3%
2,9%

Toplam
136,5%
30,3%
-8,6%
-15,9%
8,2%
F (Upper Luxury)
0,0%
-83,3%
-35,6%
-27,7%
Toplam
1,6%
1,9%
-55,9%
31,0%
-18,7%
26,1%
5,1%
2,9% Araçlar,
S/D: Sedan, H/B: Hatcback,
 S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı

304,5%
-7,6%
304,5%
-14,3%
-7,6%
18,5%
-14,3%
0,0%
18,5%
1,6%

CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar
Ek
6: Sedan,
Motor Hacmine
GöreHacmine
Adetler,Paylar
ve Değişimler
Tablosu
S/D:
H/B: Hatcback,
S/W: Station
Wagon,
MPV:
Multi Purpose
Motor
Göre Adetler,Paylar
ve Değişimler
TablosuVehicle-Çok Amaçlı Araçlar,
CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar
MOTOR

Haziran 2021

Haziran 2022

MOTOR HACMİ
Ek 5: Motor
Tipine Göre Adetler,Paylar
ve Değişimler
TablosuPay
CİNSİ
Adet
Pay
Adet
≤ 1600cc

B/D

55.439

88,9%

57.794

90,1%

Değişim

ÖTV
%

4,2%

45, 50, 60,70, 80
130, 150
-38,9%
220
3,7%

18
18
18

20,3%

18
18
18
18
18
18
18

Haziran
2022
1601cc
- ≤ 2000ccTipineHaziran
B/D
554 ve
0,9%
335
0,5%
-39,5%
Ek
5:
Motor
Göre 2021
Adetler,Paylar
Değişimler
MOTOR
TİPİ
Değişim Tablosu
Adet
Pay
Adet
Pay
≥ 2001cc
B/D
126
0,2%
77
0,1%
Benzin
43.150
69,2%
44.916
70,0%
4,1%
B/D Ara Toplam
56.119
90,0%
58.206
90,8%
Haziran
2021 12.660Haziran
2022 26,6%
DizelMOTOR TİPİ
10.003
16,0%
19,7%
Değişim
HİBRİT
<=1600cc
3.035
4,9%Pay-78,8%
3.651
5,7%
Adet 4,8%
Pay 630
Adet 1,0%
Otogaz
2.966
HİBRİT
1601cc
<=1800cc
(<=50KW)
0
0,0%
0
0,0%
Benzin
43.150 9,6%
69,2% 5.429
44.916 8,5%70,0%-8,8% 4,1%
Hibrit
5.955
HİBRİT
1601cc
2.236
3,6%
570 26,6%
0,9%
Dizel
10.003 0,4%
16,0% 499
12.660 0,8%
19,7%82,1%
Elektrik- <=1800cc (>50KW)
274
HİBRİT
1801cc
- <=2000cc
Toplam
62.348
629
1,0%1,0% 2,9%
1.175 -78,8%
1,8%
Otogaz
2.966 100,00%
4,8% 64.134
630100,00%
HİBRİT
2001cc
48
0,1%8,5% 22 -8,8%
0,0%
Hibrit - <=2500cc (<=100KW)
5.955
9,6%
5.429
HİBRİT
2001cc
- <=2500cc (>100KW)274
0499 0,0%0,8% 1 82,1%
0,0%
Elektrik
0,4%
HİBRİT
>2500cc
Toplam
62.348 100,00% 64.134
100,00%10 2,9%
7
0,0%
0,0%
Hibrit Ara Toplam
5.955
9,6%
5.429
8,5%

≤ 85 kW

86kW - ≤ 120kW
≥ 121kW
Elektirik Ara Toplam
Toplam

66

ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK

KDV
%

-74,5%
86,8%
-54,2%

-8,8%

22
106
146
274

0,0%
0,2%
0,2%
0,4%

85
219
195
499

0,1%
0,3%
0,3%
0,8%

33,6%
82,1%

62.348

100,0%

64.134

100,0%

2,9%

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

45, 50, 80
130, 150
45, 50, 80
130
220
130, 150
220

10

10
25
60

18
18
18

10

Aracınızın değerini anında öğrenin:
otokocikinciel.com

