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Derneğimiz gücünü yetkili satıcılardan alıyor

Değerli Meslektaşlarım,

Bu sene 4.’cüsünü gerçekleştirdiğimiz Otomotiv Sektörünün Geleceği kongremi-
zi başarıyla tamamlamış olmaktan, sektörümüzde bir kez daha ses getirmekten 
büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum.

Bu sene “Markalaşmanın Gücü” ana temasıyla gerçekleştirilen kongreye tüm 
otomotiv sektörünün büyük ilgi göstermesi, başta Yetkili Satıcılarımız olmak üze-
re tüm markaların üst düzey yöneticileri ve değerli misafirlerimizin bizimle birlik-
te olması derneğimizin sektördeki her geçen gün yükselen gücünden kaynak-
lanmaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Nihat Ergün’ün konuşmacı olarak 
onurlandırdığı, Almanya 7. Başbakanı Sayın Gerhard Schroeder’in deneyimlerini 
paylaştığı ve çok zengin içerik ile panellerde katılımcıların otomotiv sektörünün 
sorunlarını tartıştığı böyle büyük bir organizasyonu düzenlemiş olmaktan derne-
ğimiz adına onur duyuyorum.

Kongrenin sonrasında ulusal yazılı basında ve görsel medyada yer alan kongre 
haberleri, otomotiv sektörü adına ne kadar değerli ve ne kadar önemli bir iş yaptı-
ğımızın en büyük kanıtı diye düşünüyorum.

Derneğimizin bu gücü yetkili satıcılarından aldığının bilinciyle, OYDER bünyesin-
de gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde sizi yanımızda, işin başında veya destek-
lerken görmek tüm çabalarımızın doğru yere yönlendirildiğini gösteriyor.

Otomotiv sektörünün en değerli bileşenleri olan biz yetkili satıcılar, kendi işkolu-
muzda kendi geleceğimiz için gerçekleştirilen ve derneğimizi önemli bir güç hali-
ne getiren bu kongreye her zaman sahip çıkmak durumundayız.

Bu seneki kongrenin ardından yayınladığımız sonuç bildirgesinde yer alan her 
maddenin hep beraber takipçisi olmak ve sorunlarımızı çözmek için dernek et-
rafında buluşmak, tüm yetkili satıcılarımız için bundan sonraki döneme ait en 
önemli sorumluluktur.

Tüm yetkili satıcılarımızı bu kongreye ev sahipliği yapmalarından dolayı kutluyor, 
detaylarını iç sayfalarda okuyacağınız konuşmacılarımızın değerli analizlerine te-
şekkür ediyor ve kongreyi gerçekleştirmemizde emeği geçen herkesi tebrik edi-
yorum.

Çok daha güçlü, çok daha verimli yeni kongrelerde bir arada olabilmek dileğiyle,
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal:

“Yetkili satıcılar 
bir Türkiye mozaiğidir”

 ''Otomotiv Sektörünün Geleceği ve 
Markalaşmanın Gücü'' kongresinde 
H. Şükrü Ilısal; yetkili satıcıların 
oluşturduğu gücün, Türkiye'nin ileri 
yıllara dönük vizyonu ile tam olarak 
örtüşen, yatırımının tamamı yerli ve öz 
sermayeden karşılanan, ülke çıkarlarını 
en ön planda tutan büyük bir güç 
olduğunu ifade etti.

O
tomotiv Sektörünün Geleceği, Markalaşmanın 
Gücü Kongresi’nin açılış konuşmasını yapan OY-
DER Başkanı H. Şükrü Ilısal, bu yıl dördüncüsü-
nü düzenledikleri “Otomotiv Sektörünün Gelece-

ği” kongrelerinin artık OYDER’in sektöre kazandırdığı anlamlı bir 
gelenek olduğunu belirtti.

OYDER’in kongrelerinin hedefinin, sektörün sıcak gündemle-
ri hakkında, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini rahatça ifa-
de edebilecekleri özgür bir platform oluşturmak olarak konum-
ladırdıklarını ifade etti. 

H. Şükrü Ilısal, “yönetim kurulu olarak bu yılki konseptimizi be-

lirlerken hiç zorlanmadık. Başta sayın başbakanımız ve aramızda 
bulunan çok değerli konuğumuz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanımız Sayın Nihat Ergün olmak üzere siyasi iradenin sıkça işa-
ret ettikleri 2023 vizyonu ve otomotiv strateji belgesi ilham kay-
nağımız oldu.” dedi.

Hükümetin gösterdiği hedefte 2023 yılında 500 milyar dolarlık 
ihracat hacminin 75 milyar dolarını otomotivin oluşturduğunun 
altını çizen Ilısal, “Üretim adetleri 2 milyon adetin üzerine çıkıyor. 

Yani Türkiye, dünyanın otomotivdeki en büyük 10 ülkesi arasına 
girmiş oluyor. İşte bu ortak vizyonu gerçekleştirmek için çalışan 
bizler, hiç bir zaman unutmamalıyız ki iç pazarın büyümesini de 
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sürekli ve istikrarlı başarmak zorundayız.

Sadece marka yaratmak ve üretim artışı yoluyla ihracat yapmak 
hedefinin değil aynı zamanda iç pazardaki istikrarlı büyümenin 
de takipçisi olmak zorundayız.” dedi.

2023 vizyonumuzun temel taşlarından biri olan yerli marka ya-
ratma konusuna destek vermek amacıyla bu yılki kongrenin ana 
teması olarak “Markalaşmanın Gücü”nü seçtiklerini belirten H. 
Şükrü Ilısal, “Ana sanayicisinden yan sanayicisine, distribütörün-
den yetkili satıcısına hatta iş ortaklarımıza kadar tüm sektörü ku-
caklamayı hedefleyen kongremizde yerli marka yaratma konu-
sunda sektörün görüşünü belirginleştirmeye çalışacağız.

Bu yıl aramızda çok değerli deneyimlerini bizimle paylaşa-
cak olan Almanya 7. Başbakanı Sayın Gerhard Schroeder bulu-
nuyor. Dünyada otomotiv alanında önemli bir isme sahip olan 
Almanya’da verdikleri kararlarla çok büyük başarılara imza atmış 
olan sayın Schroeder’in tecrübelerini bizimle paylaşacak olma-
sından dolayı heyecan duyuyoruz.” dedi. 

Otomotivin tamamı yerli sermaye ile kurulmuş en büyük bile-
şenlerinden biri olan yetkili satıcıları temsil eden tek derneğin 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekten gurur duyduğunu ifa-
de eden H. Şükrü Ilısal,  ülke çapına yayılmış 10 milyar TL’nin üze-
rindeki büyük yatırımları, bu yatırımın karşılığı sermaye ve kredi-

bilitesi, yani toplam 20 milyar TL’nin üzerindeki ekonomik hacmi 
ile yetkili satıcılarımız bir ‘Türkiye mozaiğidir’.

Geçtiğimiz günlerde bizzat sayın Başbakanımız tarafından açık-
lanan ve ülke kalkınması adına hepimizi çok heyecanlandıran 
teşvik paketi, bizim mozaik yapımızı da daha değerli kılıyor.” 
dedi.

“Açıklanan teşvik paketi, ülkemizin her ilini kapsıyor ve bölgesel 
kalkınmadan çok ülkesel kalkınmayı temin etmek için hazırlan-
mıştır” diyen H. Şükrü Ilısal, “İşte biz de bu hedef doğrultusunda 
çalışan, homojen olarak tüm yurda yayılmış, aynı hedef ve başa-
rı için çaba gösteren bir büyük gücüz. Ülkesel kalkınmaya katkı 
vermeye hazırız, buna talibiz.” dedi.

Yetkili satıcıların oluşturduğu gücün Türkiye’nin ileri yıllara dö-
nük vizyonu ile tam olarak örtüşen, yatırımının tamamı yerli ve 
özsermayeden karşılanan, ülke çıkarlarını en ön planda tutan 
büyük bir güç olduğunu ifade eden H. Şükrü Ilısal sözlerine, “Bu-
gün otomotiv sektöründe hizmet veren yetkili satıcılarımızın her 
biri ortalama 25 yıllık bir bilgi, birikim ve tecrübeye sahip. Oto-
motiv sanayiinin ve sektörün gelişiminin canlı tanıkları. Bu ne-
denle kendimizi otomotiv sektörünün hafızası olarak tanımla-
makta bir sakınca görmüyorum” diyerek devam etti.

Ilısal, “Derneğimiz çatısı altında olan tüm yetkili satıcılarımıza 
böyle büyük bir güce ve inanmışlığa sahip olduklarından dolayı 
teşekkür ediyor, bu duruşlarından dolayı hem kutluyor hem de 
her birinin sektöre yaptığı katkıyı çok önemsiyorum.” dedi.

Otomotiv sektörünün, geçtiğimiz yıllarda arka arkaya büyük ba-
şarılar ve hızlı yükselişler göstererek tüm dikkatleri üzerine çekti-
ğini hatırlatan H. Şükrü Ilısal, bu hızlı yükselişin ülke ekonomisi-

 Ana sanayicisinden yan sanayicisine, 
distribütöründen yetkili satıcısına hatta 
iş ortaklarımıza kadar tüm sektörü 
kucaklamayı hedefleyen kongremizde 
yerli marka yaratma konusunda sektörün 
görüşünü belirginleştirmeye çalıştık.
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ne ve ihracatına olumlu katkılar sağladığını aktardı.

H. Şükrü Ilısal, “Türkiye, sahip olduğu olağanüstü potansiyel ve 
gerek siyasi alanda gerekse de ticari alanda gösterdiği yüksek 
performans ile bu ulaşılan seviyelerin üzerine çok rahat çıkabi-
lecek güce sahip.”

“Son 2 yıldır Avrupa ve Amerika’da yaşanan yoğun ekonomik kri-
ze rağmen global piyasalarda her geçen gün güçlenen bir eko-
nomiye sahibiz. Coğrafi olarak içinde bulunduğumuz bölgenin 
liderliği konumunun yanı sıra artık global dünyanın da lider ül-
keleri arasında anılıyoruz.” dedi.

Sözlerine, “Yıllardır dile getirilen 1 milyonluk otomotiv pazarı-
nın çok yakın gelecekte yakalanabileceğine inancım tam. Hatta 
1 milyon rakamının dahi bizim için yetersiz olacağı inancını taşı-
yorum.” diyerek devam eden H. Şükrü Ilısal, son zamanlarda Baş-
bakanın tabiriyle otomotiv sanayi için ‘babayiğit’ arandığını her-
kesin yakından bildiğini hatırlatarak, “Sayın başbakanımızın sa-
nayicilerimizi babayiğit olarak anmasından yola çıkarak ben de 
perakendecilere, yani bizlere en uygun tarifin “yiğit” olacağı ka-
naatindeyim. Çünkü her birimiz uğraştığımız onlarca sorun ve 
sıkıntıya rağmen yiğitçe mücadelemize devam ediyoruz.” dedi.

H. Şükrü Ilısal, “Ayrıca şunu da aklımızdan hiç çıkarmıyoruz. Bu-
gün babayiğit olarak anılan pekçok iş adamımız da o mertebe-
ye yiğitlik mertebesinden geçerek ulaştılar. Bu bilinç bizi her gün 
daha da çok motive ediyor ve kamçılıyor.

İnanıyorum ki bugün bireysel olarak veya grup olarak bir ara-
ya gelecek olan yiğitler, ellerindeki sektörel deneyim, birikim ve 
sermaye ile çoktan babayiğit sınıfına da girmişlerdir.

Otomotiv sektörü hızlı büyürken fark edilmeyecek daha sonra 
hepimizi etkileyecek bazı tehlikelere de dikkat çekmek istiyo-
rum.” dedi.

Sektörün karsızlık problemine de değinen OYDER Başkanı H. 
Şükrü Ilısal, “Sektörümüzde bir virüs gibi hızla yayılan en büyük 
tehlike olarak karsızlığı gösterebiliriz. Büyük yatırımlar ve geniş 
istihdam ile önemli riskleri taşıyan yetkili satıcılarımız, girdikleri 
riskin karşılığı olan kazançlara ulaşamıyor ve yavaş yavaş sektö-
rün dışında arayışlara geçmeye başlıyor.

Bu sıkıntı sektörden çıkışı hızlandırırken yeni yatırımcıların giri-
şini de engelliyor ne yazık ki. Otomotiv sektörünün taşıyıcı bel 
kemiği olan yetkili satıcılardaki bu rahatsızlık, uzun vadede sek-
törümüzün hizmet kalitesinde de sıkıntılara yol açacaktır.” dedi.

En önemli tehliklerden biri olarak yetkili satıcılık mesleğinin ta-
nımının yapılmamış olmasını ve bu iş kolunun KOBİ kapsamına 
alınmamış olmasını gördüğünü ifade eden H. Şükrü Ilısal, “Sınır-
ları, beklentileri ve kuralları belirlenmiş bir rekabetin içinde yer 
alacak yetkili satıcıların, bugünkü performanslarının çok daha 
üzerine hızla çıkacaklarını ve KOBİ kapsamına alınmanın getire-
ceği güvenceyle çok daha fazla yatırım imkanı bulacaklarını dü-
şünüyorum.

Otomotiv sektörü, ülke ekonomisinde ve vergi üretiminde çok 
büyük bir yere sahip. Bizler, devlet adına özel tüketim vergileri-
ni ve katma değer vergilerini toplayan en büyük merciyi oluştu-
ruyoruz. Bu nedenle de ülke bütçesine önemli bir değer yaratı-
yoruz.

Yaptığımız işte hiçbir kayıp olmamasını temin edebilmek ve kat-
kımızı arttırabilmek için kayıt dışı ekonominin engellenmesini 
çok önemsiyoruz. Otomotivde uzmanlığın sağlanması için her 
türlü yatırımı gerçekleştiren yetkili satıcıların kendilerine denk 
olmayan rakiplerle karşılaşmasını hakkaniyetli bulmuyoruz. Yeni 
Türk Ticaret Kanunu ile hayata geçirilmeye hazırlanan düzenle-
meleri kayıt dışı ekonominin sona erdirilmesi için bir fırsat olarak 
görüyor ve destekliyoruz.

 Yıllardır dile getirilen 1 milyonluk 
otomotiv pazarının çok yakın gelecekte 
yakalanabileceğine inancım tam. Hatta 1 
milyon rakamının dahi bizim için yetersiz 
olacağı inancını taşıyorum.
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Yetkili satıcıların çok büyük bir bölümünü oluşturan aile şirketle-
ri için en büyük sorun olan gelişim ve sürdürülebilirliğin bu yeni 
düzenlemeler ile daha kolaylaşacağını umuyoruz.” dedi.

H. Şükrü Ilısal sözlerine, “Çünkü bizler tüm aile varlıklarımızı, ge-
leceğimizi ve beklentilerimizi işlerine yatıran girişimcileriz. Bizim 
için gelişmek ve kendi markamızı yaratarak ticaretimizi sürdürü-
lebilir kılmak çok büyük önem taşıyor.

Bizim işimizin vazgeçilmez ve değişilmez parçaları olan sigorta, 
ikinci el, garanti gibi konularda da bazı düzenlemeler yapılması 
ve otomotivin gelişiminden yana tavır konması, bizim gibi giri-
şimcilerin gelecek açısından ümitlenmesini sağlayacaktır.” dedi.

Sektörde yaşanan haksız rekabete değinen H. Şükrü Ilısal, “Özel-
likle ikinci el araç alım satımında yaşanan haksız rekabet konu-
sunda hükümetimizden yeni düzenlemeler bekliyor ve en kısa 
sürede hayata geçmesini diliyoruz.

Yetkili satıcıların uymak zorunda oldukları standartların ve sa-
tış hedeflerinin sürekli yükseltilmesi, katlanmak zorunda oldu-
ğumuz maliyetleri de sürekli arttırıyor. Bu da gelecek açısından 
ümidimizi kırıyor.

Tüm bu gerçeklere ve beklentilere rağmen bizim otomotiv sek-
törüne olan inancımız her zaman en yüksek düzeydedir. Birlik-
te el ele vererek tüm sorunların üstesinden hızla gelebileceğimi-
ze ve daha parlak bir geleceğe ulaşacağımıza tüm kalbimle ina-
nıyorum.

Türkiye’yi dünyada lider ülke konumuna getiren siyasi iradenin 
bu tehlikeleri ciddiye alarak sektörümüze her zamanki destekle-
rini vereceklerine ve sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak-
larına inanıyorum.” dedi.

“Otomotiv Sektörünün Geleceği, Markalaşmanın Gücü” kongre-
sinin çok zengin bir programı ve çok değerli konuşmacıları ile 
otomotiv sektörünü ve markalaşmanın gücünü konuşacakları-
nı söyleyen H. Şükrü Ilısal,  İlk defa interaktif bir yöntemle siz ka-
tılımcıların fikir beyanını sağlayarak otomotiv sektörünün swot 
analizini yapacak ve bu analizi sektör duayenleri ile yorumlaya-
cağız.

Gerek dernek yönetim kurulu başkanı olarak gerek bir yetkili sa-
tıcı olarak ve gerekse de otomotiv sektörüne onyıllardır karşılık-
sız gönül vermiş bir profesyonel olarak böyle bir kogreye ev sa-
hipliği yapmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyorum.

Otomotiv sektöründeki tüm paydaş derneklerin, sağlayıcı firma-
ların ve iş ortaklarımızın aynı heyecanı bizimle birlikte paylaştı-

ğını, otomotiv sektörüne katkı sağlamak için aramızda bulundu-

ğunu ve her şart altında bu tip girişimleri desteklediğini yakinen 

biliyorum.

Hepinize yeniden hoş geldiniz diyor, tüm katılımcı ve konuşma-

cılara aramızda bulunmalarından dolayı bir kez daha teşekkürle-

rimi sunuyorum.” dedi.

H. Şükrü Ilısal, “Yüce rabbim, yolumuzu açık, ticaretimizi bereket-

li, geleceğimizi güvencede kılsın” diyerek konuşmasını sonlan-

dırdı.

 Sektörümüzde bir virüs gibi hızla 
yayılan en büyük tehlike olarak karsızlığı 
gösterebiliriz. 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün:

“Montajda iyi olan bir ülkenin
yerli markasının bulunmaması 
söz konusu olabilir mi?”

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Haliç Kongre Merkezi'nde 
OYDER tarfından düzenlenen ''Otomotiv 
Sektörünün Geleceği ve Markalaşmanın 
Gücü'' kongresinde, yıllardır net ihracatçı 
durumunda olan otomotiv sektörünün, 
2011 yılında bu özelliğini koruyamadığını 
ve Türkiye'nin ithalatının, ihracatını 
geride bıraktığını hatırlattı.



11NİSAN 2012

B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2012 
yılının yerli otomobil markası oluşturma konusun-
da somut adımların atılacağı bir yıl olması gerekti-
ğini belirterek, ‘’Her zaman söylüyoruz, biz bu me-

seleye duygusal bir tavırla değil, ekonomik ve rasyonel gerekçe-
lerle yaklaşıyoruz. Hem iç pazarımız hem de ihracat potansiyeli-
miz fazla olduğu için, bu alanda yatırım yapalım, özellikle elekt-
rikli araçlarda arayış içinde olalım, bu konuda da öncüler arasın-
da yer alalım istiyoruz’’ dedi.

Ergün, Haliç Kongre Merkezi’nde OYDER tarafından düzenlenen 
‘’Otomotiv Sektörünün Geleceği Markalaşmanın Gücü’’ kongre-
sinde, yıllardır net ihracatçı durumunda olan otomotiv sektörü-
nün, 2011 yılında bu özelliğini koruyamadığını ve Türkiye’nin it-
halatının, ihracatını geride bıraktığını hatırlattı.

Son yıllarda otomotiv satışlarında yaşanan patlamalara rağmen, 
hala her 1.000 kişi başına düşen araç sayısının, gelişmiş ekono-
milerin oldukça altında olduğuna işaret eden Ergün, otomotiv 
sektörü için Türkiye’de gidilecek daha çok yolun olduğunu kay-
detti. Ergün, bu nedenle, bu büyüyen pazarın taleplerini büyük 
oranda yerli üretimle karşılamanın, Türkiye için büyük önem ta-
şıdığını dile getirerek, şunları söyledi:

‘’Ülkemizde en çok araç satışı yapan Ford, Opel ve Volkswagen 
gibi markalara binek otomobil üretmeleri için hepimiz manevi 
baskıda bulunalım. Bu konuda, özellikle yetkili satıcılarımızın da 
inisiyatif kullanmaları, çalıştıkları firmaları zorlamaları gerektiği-
ni düşünüyorum.

‘’Teşvik sistemi ile işaret fişeği verildi’’

Geçtiğimiz günlerde, Brand Finance tarafından dünyanın en bü-
yük 500 markasının açıklandığını anımsatan Ergün, Türkiye gibi 
G-20 üyesi olan bir ülkenin, dünyanın en büyük 10 ekonomisin-
den biri olmayı hedefleyen bir ülkenin, bu listede bir tane mar-
kasının bulunmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan Ergün, sektörde dünyanın en iyi üretim ve montaj adres-
lerinden biri olan bir ülkenin, bir otomotiv markasının olmama-
sının düşünülemeyeceğini vurgulayarak, ‘’Bu kadar güçlü bir yan 
sanayisi olan, bu kadar büyük bir iç ve dış pazar potansiyeli olan 
bir ülkenin, marka oluşturamamasının bir izahı olabilir mi?’’ dedi.

Bakan Ergün, 2023 yılında, 75 milyar doları otomotiv sektörüne 
ait olmak üzere 500 milyar dolar ihracat yapmayı ve dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediklerini dile getire-
rek, ‘’Bu ana hedefe ulaşmak için gerçekleştirmemiz gereken alt 
hedeflerden birisi de en az 10 tane küresel marka oluşturmaktır. 

Bu markalardan en az bir tanesinin otomotiv sektörüne ait olma-
sı gerektiğini ve olacağını düşünüyorum. Son teşvik sistemimiz-
de de otomotiv sektöründe ana ve yan sanayide yapılacak yatı-
rımların büyük veya stratejik sektör teşviklerinden yararlanması-
nın önü açılmıştır. Teşvik sisteminin açıklanmasıyla birlikte, artık 
yerli otomobil konusunda somut adımların atılması için de işaret 
fişeği verilmiş oldu’’ diye konuştu.

“MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ, VERGİ SİSTEMİMİZ 

AÇISINDAN BİR ÇELİŞKİ”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, mevcut sistem-
de çevreyi çok kirleten eski araçlardan az Motorlu Taşıt Vergisi 
(MTV) alınırken, çevreyi daha az kirleten yeni araçlardan daha 

çok vergi alındığını belirterek, ‘’Halbuki bu bir çelişki. Vergi siste-
mimiz açısından önemli bir çelişki. Bu çelişkiyi ortadan kaldırma-
mız ve bunu da tersine çevirmemiz gerekiyor’’ dedi.

Ergün, Haliç Kongre Merkezi’nde Otomotiv Yetkili Satıcıla-
rı Derneği’nce (OYDER) düzenlenen ‘’Otomotiv Sektörünün Ge-
leceği Markalaşmanın Gücü’’ kongresinde, kendileri için önem-
li hususun, Türkiye’de yapılan üretimin katma değerini artırmak, 
Türkiye’yi bu sektör için Ar-Ge ve inovasyon merkezine dönüş-
türmek, yeni nesil çevre dostu araçların üretiminde atılım yap-
mak olduğunu kaydetti.

Zaten yerli otomobil markası oluşturmanın, ancak bu alanlar-
da başarı sağlandığı takdirde bir anlam kazanacağını dile geti-
ren Nihat Ergün, otomotiv sektörünün, üretimin doğudan batıya 
kayması ve çevre dostu ürünlere geçiş olmak üzere iki tane çok 
önemli parametre değişimi yaşadığını belirtti.

Ergün, sektörde firmalar arası rekabetin hızla arttığını ve buna 

 Teşvik sisteminin açıklanmasıyla 
birlikte, artık yerli otomobil konusunda 
somut adımların atılması için de işaret 
fişeği verilmiş oldu.
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 2012 yılının yerli otomobil markası 
oluşturma konusunda somut adımların 
atılacağı bir yıl olması gerekiyor. Her 
zaman söylüyoruz, biz bu meseleye 
duygusal bir tavırla değil, ekonomik ve 
rasyonel gerekçelerle yaklaşıyoruz.

bağlı olarak verimlilik, kaynakların etkin kullanımı, idari ve tek-
nik organizasyon gibi unsurların da ön plana çıktığını dile geti-
ren Ergün, Ar-Ge’ye yatırım, kalite yönetimi, ana ve yan sanayi iş-
birliği, esnek üretim yöntemleri gibi özelliklerin, rekabette öne 
çıkmayı belirleyen unsurlar olduğunu söyledi.

Volvo ve Saab gibi firmaların yaşadıkları sürecin, büyük ve kök-
lü otomotiv firmalarının bile rekabet ortamında tutunamadığı-
nı gösteren iki önemli örnek olduğuna işaret eden Ergün, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

‘’Rekabette öne çıkmanın yolu, tasarım, teknoloji, üretim, pazar-
lama, satış sonrası hizmetler gibi birçok alanda kaliteyi elde et-
mekten geçmektedir. Bugün odak noktası olan yüksek perfor-
mans, sürüş keyfi, dayanıklı ve ekonomik araçlar; zamanla yeri-
ni çevre dostu, iletişim teknolojileriyle donatılmış akıllı araçlara 
bırakacaktır. Bundan 20 yıl sonra, otomotiv sektörü dediğimizde 
bugün olduğundan çok daha farklı bir sektörü ve ürünleri gö-
receğiz. Ancak ne kadar değişirse değişsin, otomotiv bir şekilde 
hepimizin hayatında yeri olan bir önemli bir sektör olmaya de-
vam edecek.

Geçtiğimiz yıl, sektörümüzün bu değişim sürecine iyi hazırlan-
ması için Otomotiv Sanayi Stratejisi’ni uygulamaya başlamıştık. 
En son şubat ayı başında yapılan toplantıyla, strateji belgesinin 
uygulama süreciyle ilgili Haziran-Aralık dönemini kapsayan bir 
rapor hazırladık. Raporu incelediğimizde birçok eylemde önemli 
mesafe aldığımızı, strateji belgesinin sektöre somut katkılar sağ-
ladığını görmüş olduk.’’

”ÇARPIŞMA TEST MERKEZİ İÇİN İŞBİRLİĞİ İMKANLARINI 

ARAŞTIRIYORUZ”

Belgedeki en önemli eylemlerden biri olan test ve Ar-Ge mer-
keziyle ilgili çok önemli gelişmelerin yaşandığını dile getiren Er-
gün, şunları kaydetti:

‘’TSE, özel sektörle birlikte 6 mekan tespit etti, teknik ekiplerimiz 
bu noktalarda incelemeler yaptılar ve bu konuyu artık karar aşa-
masına getirdik. Yine yurt dışındaki önemli test merkezlerinde 
incelemeler yapıyor ve işbirliği imkanlarını araştırıyoruz.

ODTÜ bünyesinde, DPT tarafından 11 milyon Euro yatırım be-
deliyle yapılan bir çarpışma laboratuvarımız var. Ancak ülkemiz-
deki firmaların test kararlarının yurt dışından veya yabancı or-
tak tarafından verilmesi nedeniyle, bu laboratuvar etkin ve ve-
rimli bir biçimde kullanılamıyor. Zira stratejik ve önemli kararla-
rın alınması aşamasında yabancı ortakların baskın olduğu görül-
mektedir. Sanırım sadece bu örnek bile, yerli otomobil markala-
rı oluşturmanın ve yabancı ortaklıklarda stratejik karar aşamala-
rında daha fazla pay sahibi olmanın gerekliliğini açıkça göster-
mektedir.’’

Bakan Ergün, strateji belgesindeki bir diğer önemli eylemin de 
belli yaşın üstündeki araçların trafikten çekilmesi olduğunu ve il-
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gili bir çalışma da başlattıklarını anımsatarak, eski araçların, yük-
sek yakıt tüketimi, çevreye verdikleri zarar, trafikte oluşturdukla-
rı tehlikeler gibi özellikler düşünüldüğünde, bu konunun büyük 
bir önem taşıdığını kaydetti.

Trafikten çekilen araçların, bir yandan demir-çelik sektörünün 
hurda ihtiyacını karşılamak açısından da önemli bir fırsat yarattı-
ğını, öbür yandan otomotiv sektörünün genişlemesinde de pa-
zara yeni otomobil markalarının ve ürünlerinin sürülmesinde de 
ciddi bir rol oynayacağını dile getiren Ergün, dünya hurda ithala-
tının yüzde 20’sini gerçekleştiren Türkiye’nin, bu alanda dünya-
nın en büyük ithalatçısı durumunda olduğunu belirtti. Çevreyi 
kirleten bu araçların trafikten çekilmesi için hurda teşvikinin yanı 
sıra bunları kullananların daha yüksek vergiler ödemesi gibi ted-
birleri de yanında getireceğini dile getirdi.

Mevcut sistemde çevreyi çok kirleten eski araçlardan az MTV alı-
nırken, çevreyi daha az kirleten yeni araçlardan daha çok vergi 
alındığını anımsatan Ergün, şunları söyledi: ‘’Halbuki bu bir çeliş-
ki. Vergi sistemimiz açısından önemli bir çelişki. Bu çelişkiyi orta-
dan kaldırmamız ve bunu da tersine çevirmemiz gerekiyor. Son 
yıllarda, kamu ve özel sektör arasında çok sağlam ve yapıcı bir 
birliktelik oluşturduk. Bu birliktelik sayesinde, birçok önemli so-
runu geride bıraktık, büyük bir atılım gerçekleştirdik.

Otomotiv stratejimizin uygulanma sürecinde de üreticiden dist-
ribütörlere, yan sanayiciden yetkili satıcılara kadar sektörün tüm 
temsilcileriyle daha fazla işbirliği tesis etmek isteriz. Birlikte ata-
cağımız adımlarla, yerli otomobil markası oluşturma ve yeni ne-
sil teknolojilere geçiş gibi önemli vazifeleri en iyi şekilde ifa ede-
ceğimize inanıyorum.’’ 

 Mevcut sistemde çevreyi çok kirleten 
eski araçlardan az MTV alınırken, çevreyi 
daha az kirleten yeni araçlardan daha çok 
vergi alınıyor. Halbuki bu bir çelişki. Vergi 
sistemimiz açısından önemli bir çelişki. 
Bu çelişkiyi ortadan kaldırmamız ve bunu 
da tersine çevirmemiz gerekiyor''
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Almanya Federal Cumhuriyeti 7. Başbakanı
Gerhard Schroeder:

“Otomotiv sektörü 
20 yıl sonra çok farklı olacak”

 Dünyanın en büyük otomotiv 
ülkelerinden biri olan Almanya’nın 
eski Başbakanı Gerhard Schroeder 
kongrede yaptığı konuşmada 
Almanya’nın 2010’da ekonomik 
toparlanmaya geçişini otomotiv 
sektörüne borçlu olduğunu 
belirtti. 
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Almanya Federal Cumhuriyeti 7. Başbakanı

Gerhard Schröder yeni nesil enerjik Alman liderlerin ilkidir. Yeni-
den birleşmiş Almanya’yı cesurca dünyanın üçüncü büyük eko-
nomisi olarak 21. yüzyıla taşıdı.

Karizmatik ve güçlü bir ulusal figür olarak Gerhard Schröder 
1998 yılında Başbakan olarak seçildi. Gerhard Shcröder yedi yıl-
lık görev süresinde Almanya ekonomisini modernleştirmek adı-
na geçmiş on yıllardan daha fazla şey yaptı. 2002 yılında ikinci 
bir dönem için seçilen Başbakan Schröder sadece global konu-
lar üzerinde güçlü bir duruş sergilemenin yanı sıra sıcak noktala-
ra Alman birliklerini de göndererek global seviyede ülkesinin et-
kisini arttırdı. Bu, Alman Anayasasını değiştirmeyi gerektiren çok 
cesur bir hareketti.

Gerhard Schröder 1944 senesinde Kuzeybatı Almanyada fakirlik 
içerisinde doğdu. Fakir ve cılız görünümüyle dışlanmış bir çocuk 
olan Schröder tezgahtarlık yaptığı sırada geceleri de liseye gitti. 
19 yaşında gündüzleri hırdavatçı dükkanında çalışırken Göttin-
gen Üniversitesi Hukuk fakültesinde gece programına kayıt oldu.

Bu sırada, Başbakan Schröder politika kariyerinin temellerini atı-
yordu. 1963 senesinde Sosyal Demokratlara katıldı ve 1978 yı-
lında partinin Gençlik Örgütünün federal başkanı oldu. Bura-
dan, 1980 senesinde ilk kez seçildiği Ulusal Parlemento’ya 
kısa bir yolculuk oldu. Genç ve iyimserdi, monoton Federal 
Almanya’sında taze bir nefes gibiydi. Süratle ilerleyen Başbakan 
Schröder, kendi evi ve Almanya’nın en büyük federal eyaleti Aşa-
ğı Saksonya’ya odaklandı ve 1986 yılında hızla eyaletin baş yö-
neticisi oldu. 1998 yılında ulusal seçimlere katıldı ve çok büyük 
bir zafer onu Başbakanlık koltuğuna taşıdı.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin geçmiş Başbakanı 
olarak Gerhard Schröder, 21. yüzyıl küresel manzarası üzerindeki 
benzersiz içgörüleri ve karizmatik aktarımı ile tanınan yetenekli 
bir iletişimcidir.

Gerhard SCHROEDER

O
tomotiv Sektörünün Geleceği Markalaşmanın 
Gücü kongresine katılan Almanya’nın eski Baş-
bakanı Gerhard Schröder, otomotiv endüstrisinin 
Almanya ekonomisinin çekirdeği ve kalbi olduğu-

nu vurguladı. Uluslararası rekabet içerisinde ayakta kalması için 
Avrupa’nın hem politik hem ekonomik potansiyelleri itibarıy-
la Avrupa’ya uygun, güçlü ortaklara ihtiyacı olduğunu söyleyen 
Schröder, “Avrupa için en önemli ortak Türkiye’dir. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne kabulü, güvenlik açısından hem Avrupa hem 
Türkiye için ciddi bir avantaj teşkil edecektir” dedi.

Küreselleşme, Avrupa’nın geleceği ve Almanya’nın ekonomik 
durumu hakkındaki fikirlerini paylaşan Gerhard Schröder, “Bildi-
ğiniz gibi, bu konferansın gerçekleştiği sırada çok zorlu bir siyasi 
ve ekonomik periyodun içindeyiz.

Halizhazırda yaşanmakta olan kriz – eğer Avrupa sürdürülebilir 
bir geleceğe sahip olacaksa – Avrupa Birliği hakkındaki algımı-
zı yenilememiz gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle, Avrupa için-
deki ulusal ekonomilerde reform programlarına ihtiyaç duyuyo-
ruz. Avrupa seviyesinde ise, Avrupa Birliğinin siyasi, ekonomik ve 
finansal mimarisinde reform programı uygulamamız gerekiyor.

Ben, bu krizin kendi içinde çok büyük fırsatlar barındırdığı husu-
sunda çok iyimserim.  Eğer gelişmiş, sanayileşmiş toplumlarda 
reformların sürekliliğine inanıyorsak, o zaman özellikle kriz du-
rumlarında reformların mümkün olduğunu söylemeliyiz.

Çünkü krizler, en sert ve en kaçınılmaz reform programlarının 
dahi hayata geçirilebilmesi için siyasi zeminin hazır olmasını 
sağlar.” dedi.

Reformlar için 3 temel neden gördüğünü belirten Gerhard 
Schröder, “Finansal krizin kamu bütçeleri üzerinde yarattığı aşı-
rı yükün ardından konsolidasyona duyulan ihtiyacın göz korku-
tucu olması, BRIC ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerle rekabet 
edilebilmesi için Avrupa Birliği ülkelerinin uluslararası rekabet 
yeteneğinin güçlendirilmesi gerekiyor. Ancak AB ülkeleri arasın-
daki dengesizlik de dikkate alınmalı.

Ek olarak, sosyal güvenlik sistemlerindeki demografik yaşlan-
manın etkisi de artarak devam edecek. Bu nedenle, bu sistem-
ler üzerinde sürekli bir yeniden ayarlama yapmaya ihtiyaç du-
yuyoruz” dedi. 

Bunların prensip olarak, Almanya’da 9 yıl önce ‘Ajanda 2010’ is-
miyle hayata geçirdikleri reformların benzer içeriğine sahip ol-
duğunu belirten Gerhard Schröder,  “O zamanlar şunun üzerin-
de çok durmuştum: ‘Ya bir sosyal piyasa ekonomisi olarak biz 
modernize edeceğiz ya da piyasanın kontrol edilemeyen güçleri 
tüm sosyal elementleri uzaklaştırarak bizi zorla modernize ede-
cekler.’

2003 yılında gerçek olan bu konuşmanın 2012 yılında hala ge-
çerliliğini koruduğunu belirterek, “Özellikle de finansal piyasa-
lardaki fazlalığın ışığında daha da net” olduğunu söyledi.

2000 ile 2005 yılları Almanya’nın ekonomik yükseliş için temel-
lerinden modernleşmesi yılları olduğunu hatırlatan Gerhard 
Schröder, bunu nasıl başardıklarını anlattı.

İlk olarak, şirketlerin, kurumsal yapılarının ve öz sermayelerinin 
kuvvetlendirilmesinin özendirildiğini aktaran Gerhard Schrö-
der, “Küresel olarak karşılaştırırsak, sadece büyük Alman şirket-
leri değil, küçük ve orta boy işletmeler de önemli bir finansal te-
mele sahipler. Global pazarlardaki başarıları sayesinde Alman sa-
nayisi, son yıllarda yaşanan ekonomik yükselişe çok büyük kat-
kı sağlamıştır.

Almanya’nın uluslararası iş bölümüne yüksek düzeyde entegre 
olması çok önemli avantajlar sağlamış ve ürünlerin, süreçlerin 
sürekli yenilikçi olmasını kolaylaştırmıştır.

Bu sebeple, Almanya, Euro Bölgesindeki bir numaralı ekonomi 
olma pozisyonunu daha da sağlama almıştır” dedi.

Alman ekonomisinin kalbinde otomotiv sanayinin yer aldığını 
hatırlatan Gerhard Schröder, Alman otomotiv sanayinin ekono-
minin omurgası da sayılabileceğini söyledi.

Alman ekonomisinin krizden çıkış yılı olan 2010’u takiben 2011 
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder:

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Türkiye’nin 
yerli otomobil projesine ilişkin, “Yeni bir markanın ge-
lişimine odaklanmaktansa elinde var olanı geliştirmek 
daha iyi olmaz mı? Otomotiv yan sanayide iyi üretim 
yapan çalışanlar ve mühendisler var. Ama sizin bu rüya-
nızı gerçekleştirmenizi gönülden isterim” dedi. Türki-
ye’nin Avrupa Asya arasında çok önemli bir ara yüze sa-
hip bulunduğunu dile getiren Gerhard Schröder, “Tür-
kiye’nin, Avrupa’nın dünyadaki siyasi duruşunu güçlen-
dirmede çok fazla önemli rolü olacak” dedi.

Elinizde olan markayı 
geliştirmenizi öneririm

yılının ilk aylarında, küresel pazarlardaki varlığı sayesinde oto-
motiv sanayi, eski yüksek seviyelerdeki üretim adetlerine ulaştı-
ğını belirten Gerhard Schröder, “315 milyar Euro’luk ciro ile oto-
motiv endüstrisinin 2010 yılındaki toplam Alman endüstrisinin 
yüzde 20’sini oluşturmuştur “ dedi.

Otomotiv endüstrisi Almanya’nın en büyük istihdam sağlayan 
sektörü olduğunu belirterek, 700 binden fazla kişinin bu sanayi-
de istihdam edildiği bilgisini verdi.

Gerhard Schröder, “Alman otomotiv sanayinde çalışan sayısının 
toplam Alman üretiminde çalışanlara oranı yüzde 14’ü aşmıştır.

Altını yeniden çizelim; ekonomik gelişmenin anahtarı yenilikçi-
liktir. Yenilikçilik kapasitesi, Alman iş hayatının en önemli varlığı-
dır ve gelecekte de öyle kalacaktır. Geçtiğimiz beş yıl içinde Al-
man otomotiv sanayi 100 milyar eurodan fazla yatırımı yenilik-
çiliğe yapmış ve sadece 2010 yılında 3.000 yeni patent başvuru-
su yapılmıştır. Sanırım, üreticiler ve yan sanayiciler beraberce Al-
man endüstrisinin özgün yenilikçilik gücünü karakterize etmek-
tedir.

Ernst&Young tarafından son zamanlarda gerçekleştirilen bir ça-
lışmada, yabancı otomotiv yöneticileri, Almanya’yı dünyanın en 
çekici otomotiv merkezi olarak seçtiler. Bu sadece yenilikçiliğe 
olan yatırımı değil, aynı zamanda kalite ve üretkenliği de göste-
riyor” dedi.

Gerhard Schröder, “Almanya, geleceği inşa edecek teknolojik ge-
lişmelerde hep önde gelen sıralarda bulunmalıdır çünkü bu pet-
role olan bağımlılığımızı azaltacak ve iklimi korumaya çok büyük 
bir katkı sağlayacaktır” dedi. Geleceği şekillendirmek için adım 
atmak ve her yerdeki durumu düzeltmek için çalışmanın önemi-
ne dikkat çeken Gerhard Schröder, “Gelecekte, benzinli ve dizel 
motorları optimize etmek, sera gazı emisyonunu azaltma çaba-
larının hayati önem taşıyan bir parçasını oluşturacak. Gelenek-
sel motorlara sahip araçlar, Almanya’da 2011 yılındaki yeni araç 
kayıtlarının yüzde 99’unu oluşturuyor. Alman ekonomisinin en-
dustriye özellikle de otomotiv endüstrisine yönelimi, Alman ulu-
sal ekonomisi için çok büyük bir avantaj” dedi.

Gerhard Schröder, Almanya’nın modernleşmesindeki önem-
li adımlarından birinin de uygulanan kapsamlı reform politika-
ları olduğunu aktardı. Almanya’nın Ajanda 2010’da yer alan re-
formları sadece kısa ve orta vade tasarrufları içermediğinden 
söz eden Gerhard Schröder, “Ajanda 2010, daha geniş kapsam-
lı, 2 büyük hedefi bulunan Almanya’yı modernleştirme progra-
mıydı. Bir tarafta, sosyal güvenlik sisteminin eyaletlerin refahını 
sağlamak ve geleceğine uyum göstermek üzere yeniden düzen-
lenmesi gerekiyordu. Diğer tarafta ise yenilikçilik, araştırma ve 
eğitime yatırımın açıkça yönlendirilmesi amaçlanıyordu. Ajanda 
2010’un reformları, temelde çalışma piyasasını, emeklilik siste-
mini, sağlık sistemini, eğitim sistemini, çocuk bakım sistemini ve 
vergilendirme sistemini etkilemiştir. Bu arada en gerekli reform 
ise Amerika ve Büyük Britanya’da uygulanmakta olan düşük üc-
retlilere yönelik vergi sübvansiyonunun açıklanmasıydı.

Hükümetin, ekonomik çalkantılar sırasında sanayi çalışanları-
nın bordro yükünü firmalarla paylaşması da kısa vadeli çalışma 
programının başarılı olmasında önemli bir rol oynadı. Üstelik bu 
destek, ekonomi iyileştiğinde sanayiinin hızlı toparlanmasını da 
sağladı.

Ayrıca emeklilik ve sağlık sigortalarını daha esnek hale getirip bi-
reysel maliyet kontrolunun önemi üzerindeki sorumluluğa dik-
kat çektik. Emeklilik yaşını tüm çalışanlar için 67’ye yükselttik.

Ajanda 2010’un başlatılmasından 9 sene sonra daha dengeli bir 
ekonomik durum gözlemlenebiliyor. Ajanda 2010’dan sonraki 
ilk ekonomik iyileşme iş sahipliği oranının yükselmesidir. Hatta 
son 30 yıldır ilk kez Almanya’daki yapısal işsizliğin düştüğü gö-
rülmektedir. Almanya, işsizlik oranını yüzde 40 düşürürken aynı 
dönemde ihracat oranını da yüzde 50 arttırmayı başardı.” dedi.

Bir kaç yıl içinde Alman ekonomisinin Avrupa’nın hasta adamı 
konumundan Avrupa’nın motoru konumuna geçtiğini ve bu-
gün de Avrupa’nın en rekabetçi ekonomisi olduğunu hatırlatan 
Gerhard Schröder, “Bu reformları uygulamak, siyasi olarak olduk-
ça zordu. Benim işime bile maloldu diyebilirim ancak sonuçlar 
buna değdiğini gösteriyor. Almanya artık Avrupa’nın en iyi ko-
numlanmış ekonomisidir.” dedi.

Ajanda 2010’da başarılanların, diğer Avrupa ekonomileri için 
ideal bir model olarak kabul edilmeye başlandığını söyleyen 
Gerhard Schröder, Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve diğer 
ülkeler şimdilerde çok daha zorlu koşullar altında bu reform sü-
recini işletmek durumundalar” dedi.

Avrupa Krizi’nin, Avrupa Birliği’nin kuruluşundan bu yana karşı-
laştığı en büyük mücadele olduğunu aktaran Gerhard Schröder, 
“Bu mücadele sadece Euro bölgesinde yer alan ülkelerin değil 
tüm birliğin ilgilenmesi gereken bir zorluk. Krizin tanımlanma-
sı çabaları sırasında bazı hatalar yapıldı. Krizin başında yapılan 
en önemli hatalardan biri AB’nin Yunanistan’ın akut borç krizine 
çok yavaş tepki vermesiydi. Bu hata Almanya’nın politikasından 
kaynaklanıyor çünkü o zamanlarda Almanya kendi iç politik du-
rumuna çok önem veriyordu. Yunanistan’a verilen yardımda çok 
geç kalındı ve bu durum diğer Avrupa ülkelerini de bütçesel açı-
dan çok zorlamaya başladı.” dedi.
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ALMANYA’nın 2010’da ekonomik toparlanmaya ge-
çişini otomotiv sektörüne borçlu olduğunu anlatan 
eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “2011’in ilk üç ayında bile Alman 
otomotiv sektörü krizden çıkarak üretim rekoru kırma-
yı başardı. 2010’da Alman sanayisinin yüzde 20’sini 
temsil eden otomotiv ülke ekonomisine 315 milyar 
Euro’luk katkı sağladı. Motor endüstrisi de 700 binlik 
istihdamıyla Almanya’nın lokomotif endüstrilerinden 
biri oldu. Bu da motor endüstrisinin Almanya’nın top-
lam istihdamındaki oranını yüzde 14’e yükseltti. Eko-
nomik gelişimde en önemli anahtar inovasyon. Son 5 
yılda Alman otomotiv endüstrisi 100 milyar Euro’luk 
yatırım gerçekleştirdi. Sadece 2010’da 3 bin yeni pa-
tent başvurusu yapıldı. Ernst&Young, tarafından yapı-
lan araştırmaya göre Almanya dünyanın en etkileyici 
otomotiv merkezi seçildi.” 

Almanya’yı otomotiv kurtardı

Gerhard Schröder, “Avrupa Birliği tarafından alınan son kararlar 
doğru yönde atılmış adımlar olarak değerlendirilebilir çünkü ar-
tık Avrupa’nın ihtiyacı, denge, büyüme, reform ve entegresyon.

Mali birlik, EFSF ve ESM kurtama paketleri ile birlikte Avrupa 
Merkez Bankası’nın ofansif politikaları, Euro’nun daha denge-
li olmasını sağlıyor. Benim görüşüme göre, finansal politikala-
rın koordinasyonuna destek olarak Eurobond’un da devreye so-
kulması gerekiyor. Sadece yeni ve sert kurallar ile mali birliğin 
ve dengenin sağlanması mümkün değil. Hem finansal dengeye 
hem de ekonomik büyümeye ihtiyacımız var.” dedi.

Uluslararası rekabet içerisinde ayakta kalması için Avrupa’nın 
hem politik hem ekonomik potansiyelleri itibarıyla Avrupa’ya uy-
gun, güçlü ortaklara ihtiyacı olduğunu söyleyen Schröder, “Avru-
pa için en önemli ortak Türkiye’dir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
kabulü, güvenlik açısından hem Avrupa hem Türkiye için ciddi 
bir avantaj teşkil edecektir” dedi.

Türkiye’nin, on yıllardır Almanya ve Avrupa için önemli bir or-
tak olduğuna dikkati çeken Schröder, “Türkiye sağlam bir NATO 

müttefikidir ve terörizmin her türü ile mücadelede kararlılığımı-
zı paylaşmaktadır. Avrupa ve Asya arasındaki ara bölgede önem-
li bir konumda yer alan Türkiye, Avrupa’nın dünyadaki siyasi du-
ruşunu da geliştirebilir. Ancak, katılım sonucu artan güvenlik 
dikkate alındığında meselenin hayati noktası, Avrupa değerle-
rine bağlı demokratik Türkiye’nin açık bir kanıt olması ve İslam 
inancı ile modern toplum arasında hiçbir çelişkinin bulunmama-
sıdır. Bu Türk modeli müthiş bir fırsattır. Bu modelin teşviki ise 
Avrupa’nın menfaatinedir” dedi.

Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne ne kadar yaklaşırsa, ekonomik po-
tansiyelin de o kadar büyük olduğuna işaret eden Schröder, ge-
çen yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 6’dan fazla büyüdüğünü, bu-
nun çok etkileyici bir rakam olduğunu ve dış ticaretinin hızla ge-

liştiğini kaydetti. Bu arada Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin dış tica-
retinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturduğuna işaret eden Schrö-
der, “Bu da, Avrupa Birliği ile daha yakın bağların getireceği kar-
şılıklı avantajların bir başka kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Schröder, uygulanan sıkı mali politikalar, yerli ve yabancı yatı-
rımcıların güvenlerinin artması ile emeklerinin karşılığını aldığı-
nı söyledi. Bu ters eğilimin, bir reform programı düzenleyip ha-
yata geçirmekle, cesaretin ve kararlılığın ürünü olduğunu belir-
ten Schröder, “AB kanunlarının ve gerekliliklerinin uygulanması 
Türk ekonomisindeki istikrarı daha ileriye taşımıştır. Bu şekilde, 
bilhassa Avrupalı şirketler için bildik ve sağlam bir çerçeve orta-
ya çıkacaktır. Bu, Türkiye’ye yatırımı ve Türk ortaklarla iş birliğini 
daha da kolaylaştıracak bir çerçevedir” dedi.

Schröder, Almanya ve Türkiye’nin her zaman, çok eskilere uza-
nan, yakın ve gerçekten de dostane ilişkiler içerisinde olduğu-
nu, bu bağlamda Almanya’da yaşayan 2.5 milyonu aşkın Türki-
ye kökenli vatandaşın bulunduğunu söyledi. Bu vatandaşların 

çoğunun hâlihazırda ikinci ve üçüncü nesil olduğunu dile ge-
tiren Schröder, yine bu vatandaşların, on yıllardır Almanya’nın 
ekonomik gücünün geliştirilmesinde aktif rol aldığını kaydetti.
Almanya’nın, uzun süredir Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı ol-
duğunu belirten Schröder, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İş birliği konusunda güçlü olanaklar, Türkiye’nin ekonomik bü-
yümesini destekleyen önemli altyapı projeleri çerçevesinde 
önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacaktır. Böyle bir iş birliğinin, te-
mel alanları arasında ulaştırma ve enerji  yer alacaktır. Fakat çev-
re koruma konusu da önümüzdeki yıllarda Türkiye için önemli 
zorluklar arz edecektir. Bu ilişkinin diğer tarafından bakıldığın-
da ise Almanya’da Türk şirketleri için cazip bir yatırım yeridir.”
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Otomotiv sektörü açısından, Avrupa’ya coğrafi yakınlığımızı 
hangi bölgeye yerleştirelim?

Otomotiv üretimindeki yerli katkı payı konusunu 
hangi bölgede görüyorsunuz?

Otomotiv sektöründe AB’ye göre Türkiye’deki görece düşük 
işçilik maliyetlerini değerlendirmek gerekirse ne dersiniz?

Ülkemizin, özellikle Avrupa’ya nazaran son derece genç olan 
nüfus yapısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sektörün özellikle yan sanayi üretiminde, yine görece olarak 
AB’ye göre daha esnek olabilmesini nasıl değerlendirebiliriz?

Doğu Avrupa, Çin ve Hindistan gibi ülke ekonomileri ve üretim 
potansiyellerindeki gelişmelerin sektörümüze etkileri

Ana sanayimizin on yıllara dayanan üretim deneyimlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Son dönemde sıkça gündeme gelen motor ve aktarma organında 
dış tedarike bağımlılık konusunda ne düşünüyorsunuz?

Üretim deneyimimizle kıyas kabul etmeyecek kadar genç olan 
ihracat deneyimlerimizi ve yeni pazarlar konusunda sektör ne 
durumda?
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Türkiye’nin iç pazar dinamiklerini hangi bölgeye yerleştirmeliyiz?

Avrupa’daki kapasite kullanım oranları bize nasıl bir sinyal 
veriyor?

Sadece otomotiv sektörü için değil, hemen hemen her 
sektörler için önemli olan girişimcilik ruhumuzu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Sektörümüzün lojistik alt yapısı için ne söyleyebiliriz?

Sektörde yetişmiş insan gücümüz, sizce ve dürüstçe nasıl pozisy-
onlanabilir?

Yeni yatırımlar için ülkemizin cazibesi sizce yüksek mi?

Sürekli ve sürdürülebilir güçlü bir sektörün vazgeçilmezi olan 
Ar-Ge çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Otomotiv ürünlerinin üzerindeki vergileri nasıl algılıyorsunuz?

Acaba ülke olarak düşük olan sermaye birikimiz sektör 
yatırımlarının önünde bir engel mi?



24 MART-NİSAN 2012

KONGRE SWOT ANALİZİ

Otomotiv sanayimizin güçlü olduğunu düşündüğümüz toplu 
taşım araçlarının geleceği bize ne vaat ediyor?

Dünyanın içerisinden geçtiği ekonomik türbülans ve 
bölgemizdeki siyasi gelişmeler sizce ne tip bir etki yapar?

Sektörün ithalat ve ihracat dengesi konusundaki düşünceniz 
nedir?

Ana sanayi ve ihracata büyük destek veren yan sanayi 
yatırımlarımız daha büyük hedefler peşinde koşabilmek için 
yeterli mi?

Otomobil sahipliği oranımızı nereye yerleştirelim?

Yetkili satıcı teşkilat yapımız SWOT analizimizin hangi alanında 
görüyorsunuz?

Akaryakıt fiyatlarının hızlı artış eğilimi ve üzerindeki vergiler 
bizim için ne anlama geliyor?

Kanun yapıcılarımızın sektöre olan duyarlılığını nasıl buluyor-
sunuz?

En az sıfır araç satışları kadar önemli olan ikinci el araç satışları 
konusunda sektörü nerede görüyorsunuz?
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S
ektör Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü panelinde, 
ODD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Bilaloğlu, oto-
motiv teşkilatlanmasını şekillendiren unsunlardan 
söz ederek, Türkiye’deki yetkili satıcıların dünya ile 

kıyaslandığında daha hızlı ve çözüm üretebilen bir yapıda oldu-
ğunu söyledi.

“YETKİLİ SATICILIK DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİP”

ODD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Bilaloğlu, otomotiv teşki-
latlanmasında şekillenmeyi motive eden üç unsurdan söz etti. 
Bunların birincisinin müşterinin beklentileri, ikincisinin ticari 
memnuniyet ve üçüncüsünün ise kanun ve yönetmeliklerin zor-
lukları olduğunu dile getirdi.

Türkiye’deki yetkili satıcılık teşkilatını Avrupa ile kıyaslayan Ali 
Bilaloğlu, Türkiye’deki yetkili satıcıların hemen hemen hepsinin 
aile şirketi ve ikinci kuşağın yönetimde olduğu gerçeğini hatır-
latarak “Avrupa’daki yetkili satıcılar artık kurumsallaşmış bir şir-
ket haline dönüştüler” dedi. Bu durumun “Türkiye’deki yetkili sa-
tıcıların daha dinamik bir yapıda olduğunu gerçeğini de gözler 
önüne sermektedir” dedi. Türkiye’deki birinci ya da ikinci kuşak 
aile şirketlerinin Avrupa’daki meslektaşlarının kurumsallaşma 
yapılarından kaynaklanan ataletin baskısı olmadan, hızlı hareket 
edebildiklerini belirtti.

 ''Sektör Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Gücü'' paneline Türkiye otomotiv 
endüstrisinin sivil toplum temsilcileri ODD 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Bilaloğlu, 
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan 
Tunçdöken, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı 
H. Şükrü Ilısal, OİB Başkanı Orhan Sabuncu 
ve TOBB Otomotiv Sektörü Meclis Başkanı 
Yüksel Mermer katılarak, Türk otomotiv 
sektörünün kuvvetli ve zayıf yönlerine 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

“Sektör Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Gücü” Paneli
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Türk müşterisinin taleplerinin küreselleşen dünyadaki hemen 
hemen her ülkedeki müşteri talepleri gibi aynı paralelde seyret-
tiğini aktaran Ali Bilaloğlu, “Türkiye’deki yetkili satıcıların genç 
bir teşkilat olmasından dolayı müşteri talep ve beklentilerini hız-
lı ve çağdaş çözümler üreterek karşılamaktadırlar” dedi.

Ülkemizdeki yetkili satıcıların durumunu bir örnek ile açıklayan 
Ali Bilaloğlu, “Banka ATM’lerinin Türkiye’de kurulması ve faali-
yet geçmesi Avrupa’dan sonra gerçekleşti. Şu an baktığımızda 
en kapsamlı ve teknolojik gelişmişliğe sahip ATM’lerin Türkiye’de 
olduğunu görürüz. Bunun nedenlerinde biri, Avrupa’da uygula-
maya geçen yapının eksikleri giderilip, en son teknoloji ürünle-
riyle donatılmış olmasından kaynaklandığını görürüz” dedi. Bu 
durumun da aynı yetkili satıcılık teşkilatında da olduğunu akta-
ran Ali Bilaloğlu, “Yetkili satıcılarımız teknoloji, bina ve yatırım 
olarak müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak yapıya 
kavuşmuş durumdadırlar” dedi.

SEKTÖRÜN KARSIZLIK SORUNU

Sektörün yaşadığı karsızlık sorununa değinen Ali Bilaloğlu, “Tica-
ri olarak baktığımızda dünya otomotiv sektöründe bir arz talep 
dengesizliği oluşmuş durumdadır. 2011 yılında yaklaşık 75 mil-
yon araç üretildi. Buna karşılık 70-71 milyon arasında araç talep 
edildi. Yani Türkiye’deki satışların beş katı fazla bir üretim söz ko-
nusu. Bu durum, fiyat politikalarıyla ve baskısıyla pazarlarda ye-

rini alıyor. Bu yüzden üreticisinden, distribütörüne, yetkili satıcı-
sına kadar bir fiyat baskısı oluşturuyor. Öte yandan Türkiye’deki 
karlılık oranları, Avrupa’nın üzerinde olduğunu söyleyebilirim” 
dedi.

“EN TEHLİKELİ MÜŞTERİ KÜSÜP GİDENDİR”

Müşteri beklenti ve taleplerini değerlendiren Ali Bilaloğlu, tüke-
ticinin bilinçlenmesinin sektörün daha rekabetçi olmasını sağla-
dığını söyledi.

Ali Bilaloğlu, “müşterinin talepkar olması yetkili satıcının yaptı-
ğı işte ve mesleğinde daha iyi olmasını sağlıyor. Özellikle şika-
yet eden müşteri, teşkilata düzeltme imkanı sağlıyor. En tehlike-
li müşteri ise küsüp gidendir. Marka sadakati açısından şikayet 
eden müşterinin talep ve beklentilerini doğru yönetmek gereki-
yor. Doğru bir şekilde uygulanan geri bildirim yöntemlerini ge-
liştirerek, değerli verilere sahip olursunuz” dedi.

YENİ TEŞVİK PAKETİ

“Sektör Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü” panelini bir diğer ko-
nuşmacısı TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Tunçdöken ko-
nuşmasında, sanayimizin 2014 yılına kadar belirlenen kısa va-
deli Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında öncelikli olarak 
Ar-Ge, alt yapı ve lojistik, iç ve dış pazarlarımızın geliştirilmesi, 
yetkin insan kaynağı geliştirilmesi gibi temel başlıkların yer aldı-
ğını daha uzun vadedeki hedefler için ise 2023 Ihracat Vizyonu 
çalışmasının bulunduğunu ifade etti.

Bu vizyon doğrultusunda otomotiv üretiminin dört katı büyük-
lüğe ulaşması gerektiğinden söz eden Tunçdöken, “Rekabetin 
çok yoğun yaşandığı bu dönemde, üretim rakamlarımızın 2023 
İhracat Vizyonu çerçevesinde dört katı büyüklüğe erişmesi için 
teşvikler giderek önem kazanıyor” dedi. Otomotiv sektörü açı-
sından 2023 vizyonunu değerlendirdiklerinde Türkiye’nin ön-ODD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Bilaloğlu

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Tunçdöken

ODD Yönetim Kurulu Başkan Vekili ALİ BİLALOĞLU

Ali Bilaloğlu, “Türkiye’deki yetkili satıcıların genç bir 
teşkilat olmasından dolayı müşteri talep ve beklenti-
lerini hızlı ve çağdaş çözümler üreterek karşılamakta-
dırlar” dedi.

Müşteri talep ve beklentileri
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celiklerinden birinin de muhakkak yeni yatırımların Türkiye’ye 
gelmesi olduğunun altını çizen Gökhan Tunçdöken, “Bunlar 
Türkiye’de mevcut üretim yapan firmaların yeni projeler getir-
mesi şeklinde olabilir. Hali hazırda bu tür projeler uygulanmakta-
dır. Bunun yanında ülkemizde üretim yapmayan şirketlerin yeni 
markalarını getirmesi şeklinde de olabilir. Bu türden yatırımların 
gelmesi için teşvikler çok önemli. Fakat teşviklerden de önem-
li bazı unsurların da gözardı edilmemesi gerekiyor. Bu unsurla-
rın başında güçlü bir yan sanayinin olması gerekiyor. Türkiye’de 
güçlü bir otomotiv yan sanayisi vardır. Hem ülkemizdeki yerleşik 
ana sanayiye, hem de küresel otomotiv firmalarına yıllardır sev-
kiyat yapan tecrübeli yan sanayi firmaları oluşmuş durumdadır. 
Otomotiv yan sanayisi geçtiğimiz yıl 8,5 milyar dolar ihracat ger-
çekleştirdi” dedi. Güçlü otomotiv yan sanayi şirketlerinin geliş-
tirilmesi gerekliliğine işaret eden Gökhan Tunçdöken, “TAYSAD 
olarak üyelerimizin Ar-Ge Merkezi olmaları yolunda ilerlemeleri-
ne destek veriyoruz. Ana sanayinin co-design partnerleri olma-
ları için kendilerini motive ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 35 yan sanayi 
şirketi Ar-Ge Merkezi ünvanını aldı. Bu yıl ise hedefimiz 50 firma-
nın bu ünvanı almasıdır” dedi.

Güçlü bir pazarın da önemine değinen Gökhan Tunçdöken, 
Türkiye’ye yeni yatırıma gelecek şirketler için en önemli nokta 
güçlü ve gelişmiş bir iç pazar olduğunu aktardı. İç pazardaki teh-
ditlere değinen Tunçdöken, “geçtiğimiz yıl 900 bin araç satıldı. 
Vergiler ve yüksek yakıt fiyatları bir tehdit oluşturmaktadır.

İç pazarın gelişmesi için bu tehditlerin oluşumunu engelleyecek 
tedbirler almamız gerekiyor. Bunun yanında güçlü bir lojistik alt-
yapı ve yetkin insan kaynağı yapısı olması gerekiyor. Yaşlanan 
dünya nüfusu ile birlikte Avrupa ve Uzak Doğu’nun da insan kay-
nağı problemi vardır. Bugün şirketler arasında yetenekli gençle-
ri kapabilmek için verilen mücadele, önümüzdeki yıllarda ülke-
ler arasında ciddi bir rekabete de yol açacaktır. Bu konuda ülke 
olarak yetenekli gençlerin sayısını artırmak için elimizden geleni 
yapmamız gerekiyor” dedi.

Yeni Teşvik Sistemi’nin çok genel hatları ile açıklandığını ve de-
taylı uygulama yönetmeliklerini görmeden uzman görüşü oluş-
turmamızın mümkün olmadığını ifade eden Tunçdöken bu kap-
samda  yapılan değerlendirme sonucunda olumlu ve gelişmeye 
açık yönleri vurguladı. Stratejik yatırımların içeriğinin açıklandı-
ğında tedarik zincirini de kapsayacak şekilde olmasını umduğu-
muzu ifade eden Tunçdöken, test pisti ve rüzgar tüneli gibi yatı-
rımların bir seferliğine mahsus olduğunu asıl ihtiyacımızın yeni 
ve büyük yatırımları, yeni projeleri ülkemize çekmek olduğunu 
belirtti.

Tunçdöken, OSB’lerde yapılacak yatırımların, yatırımın bulundu-
ğu bölgenin bir alt bölgesinde uygulanacak teşvik oranlarından 
yararlanacak olmasının OSB’lerin gelişimi açısından önemli ol-
duğunu belirtti. Hazırlıkları uzun süredir devam eden Yeni Teşvik 
Sisteminin uygulamasının başlangıç tarihinin 1 Ocak 2012 ola-
rak açıklandığını belirten Tunçdöken, daha önceden yatırımları-

nı başlatmış ve devam eden firmaların faydalanabilmesi için uy-
gulama tarihinin daha geriye çekilmesinin olumlu olacağını ifa-
de etti.

PERAKENDECİLER SEKTÖRÜN “YİĞİDİ”

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, ”Yıllardır dile getirilen 1 milyon-
luk otomotiv pazarının çok yakın gelecekte yakalanabileceğine 
inancım tam. Hatta 1 milyon rakamının dahi bizim için yetersiz 
olacağı inancını taşıyorum” dedi. Ilısal, hükümetin gösterdiği he-
defte 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hacminin 75 milyar 
dolarını otomotivin oluşturduğunu anımsattı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi GÖKHAN TUNÇDÖKEN

Stratejik yatırımların içeriğinin açıklandığında tedarik 
zincirini de kapsayacak şekilde olmasını umduğumu-
zu ifade eden Tunçdöken, test pisti ve rüzgar tüneli gibi 
yatırımların bir seferliğine mahsus olduğunu asıl ihti-
yacımızın yeni ve büyük yatırımları, yeni projeleri ülke-
mize çekmek olduğunu belirtti.

Yeni projelerin Türkiye’ye çekilmesi

OYDER Başkanı H. ŞÜKRÜ ILISAL

Son zamanlarda sayın başbakanımızın tabiriyle oto-
motiv sanayi için ”babayiğit” arandığını hepiniz yakın-
dan biliyorsunuz. Sayın başbakanımızın sanayicilerimi-
zi babayiğit olarak anmasından yola çıkarak ben de pe-
rakendecilere, yani bizlere en uygun tarifin ”yiğit” ola-
cağı kanaatindeyim.

Yiğit yetkili satıcılar

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal
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OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, “Yetkili satıcılar bütün iller ve çok 
büyük ilçelerde, saygın, itibarlı, iş bilen ve mutedil aileler tara-
fından temsil ediliyor. Bu da otomotiv sektörü için büyük avan-
taj. Çünkü tüketiciyle temas eden tek nokta biziz. Bilgisini akta-
rabileceğim büyüklüklerden bir diğeri de istihdam. Yetkili satıcı-
lar toplamda 100 bin kişilik bir istihdam sağlıyor, toplam 5 mil-
yon metrekare alanda hizmet veriliyor ve bugüne kadar yapılan 
toplam yatırım miktarı da 7 milyar dolara ulaşıyor” dedi. 

Yetkili satıcıların yaptığı bu yatırımları, “Bunlar bir maliyet, ser-
maye ve marka standartlarıdır. Bu açıdan baktığımızda yetkili sa-
tıcılar 1 milyonluk otomotiv pazarına hazırdırlar” dedi. H. Şük-
rü Ilısal, bunun tam tersi durumda ise yetkili satıcıların ‘başa baş’ 
noktasını yakalamadıklarını belirtti.

Artık hedef baskısından kaynaklanan konuların tekrar gözden 
geçirilmesi gerektiğini dile getiren H. Şükrü Ilısal, kural koyma-
nın bütün kuralların doğru olması anlamına gelmediğini hatır-
latarak, “Belki konulan kurallarda hata vardır. Bu kuralları ortak 
akılla birlikte çözmeye çalışırsanız, bunun hem yetkili satıcılara, 
hem markalara, hem de sektöre büyük katkısı olur” dedi.

TÜRK MARKASI OTOMOBİL

H. Şükrü Ilısal, 1 milyon adetlik otomotiv pazarına koşan 
Türkiye’nin yerli otomobil üretmesinin şart olduğunu belirte-
rek, “Türkiye’de satılan araçların yüzde 70’i ithal, yüzde 30’u yer-
li. Otomotivde dış ticaret dengesinin eksiye geçmemesi için it-
hal ve yerli araç satış dengesinin yüzde 50-50 olması gerekiyor. 
Tüketicilerin ilgi göstereceği yerli otomobil projesi de bu denge-
yi sağlayacak” dedi.

H. Şükrü Ilısal, yerli markayı yaratmanın yanı sıra belki de yer-
li üretimi artırmanın da bir hedef olacağını ifade etti. Marka ya-

kendi içerisinde büyümesinin yanında Türkiye’nin bundan alaca-
ğı payın da büyümesi söz konusu.” dedi.

2023 İhracat Vizyonunun oluşturulmasında TİM’e bağlı 28 sektö-
rün temsilcilerinin çalıştaylar yaparak katkı sağladığını belirten 
Orhan Sabuncu, “Bu hedef oldukça iddialı bir hedeftir. Öte yan-
dan hedef konulmadan bir yere ulaşmak da mümkün gözükmü-
yor. Hedefsiz her yol çıkmaz yoldur.” Konulan hedeflere ulaşma-
nın mümkün olduğunu aktaran Orhan Sabuncu, 2023 hedefine 
ulaşmak için bazı şartların da yerine getirilmesi gerektiğine de-
ğindi. İhracat Strateji Belgesinde, 20 hedef, 50 ölçüt ve 74 adet 
eylem olduğunu hatırlattı. 

Orhan Sabuncu, “Üç aylık periyodlarla bu gelişimi takip ederek, 
yıllık olarak da değerlendiriyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesinde, 
iç pazarın güçlendirilmesi gerekiyor.” dedi. 2023 hedefinde 4 mil-
yon adetlik araç üretiminin yanında 3 milyon adetlik ihracat he-
defi olduğunu vurgulayan Orhan Sabuncu, iç pazarın da şimdi-
den bir milyon adetlik seviyeyi yakalayacağına inandığını belirt-

OİB Yönetim Kurulu Başkanı ORHAN SABUNCU

Orhan Sabuncu, ”Yaşanan krizlere rağmen Türkiye güç-
lü bir iç pazar potansiyeline sahiptir. Ancak araçlar üze-
rindeki ağır vergi yükleri söz konusu potansiyelin orta-
ya çıkmasını engellemektedir” dedi.

Vergilerin ağır yükü

ratmanın belli bir zaman süresi istediğini belirten H. Şükrü Ilısal,  
Türkiye’deki üretimin artırılmasını konusunda pazarın da bu artı-
ya uygun olduğunu söyledi.

Yüzde 70 ithal, yüzde 30 yerli otomobil satışlarında bir denge ya-
kalanmadığı sürede araçların üzerindeki vergilerin hep yüksek 
olacağını ifade etti. H. Şükrü Ilısal, “Üretim artarak, cari açıktaki 
sorun ortadan kalkabilirse, Avrupa standartlarına doğru vergile-
rin indirilebilme şansı yakalanabilir” dedi. 

“HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLAR İHRACAT”

Geçen yıl verilerine göre Türk otomotiv endüstrisinin dünyanın 
17’nci büyük üreticisi olduğunu belirten OİB Başkanı Orhan Sa-
buncu, AB ülkeleri içerisinde de 6’ncı büyük üretici olduğunu ifa-
de etti. Geçen yıla göre Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük ticari 
araç üreticisi olduğunu hatırlatan Sabuncu, “Sektör olarak 2011’i 
20,4 milyar dolar ihracat ile kapattık. 2012 hedefimizi de 20 mil-
yar dolar olarak belirledik. Yılın ilk çeyreğinde en önemli pazarı-
mız AB’de yaşanan daralmaya rağmen, yüzde 3 artış ve 5.2 mil-
yar dolar ihracat rakamı ile hedeften sapmadık” dedi.

2023 yılında 3 milyon adetlik araç ve 75 milyar dolarlık ihracat 
yapılmasının öngörüldüğünü belirten Orhan Sabuncu, “Şu an 
Türkiye’nin dünya otomotiv pazarından aldığı pay, yüzde 1,56’dır. 
2023’de ise yüzde 2,40’a yükseltilmesi hedefleniyor. Dünya oto-
motiv pazarının 2023’lü yıllarda 110-120 milyonluk bir araç üre-
timine doğru gideceği öngörülüyor. Küresel anlamda pazarın bir 

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu
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ti. Sabuncu, “Yine de iç pazarın güçlendirilmesi gerekiyor ki yeni 
yatırımlar ülkemize gelebilsin. Hedefin gerçekleşmesi için en az 
beş-altı otomotiv yatırımını Türkiye’ye çekebilmemiz gerekiyor.” 
dedi. Güçlü iç pazarın üzerindeki en önemli baskının ise araç 
üzerindeki vergiler olduğunu hatırlatan Orhan Sabuncu, “Vergi-
ler azaldığında otomotiv pazarı bir buçuk, iki milyonluk adetle-
re ulaşabilir” dedi.

“İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARI”

TOBB Otomotiv Sektörü Meclis Başkanı Yüksel Mermer,  bundan 
sekiz yıl önce Odalar Birliği çatısı altında Türkiye Otomotiv Tica-
ret Meclisi’nin kurulduğunu hatırlatarak, bu meclisin üyelerinin 
ODD, OYDER, ikinci el otomobil satışı yapanların ve galericilerin 

temsilcilerinden oluştuğunu aktardı. Ayda bir toplanarak sektö-
rün sorunlarını Odalar Birliğine ilettiklerini söyleyen Yüksel Mer-
mer, onların da hükümet nezdinde konuyla ilgili girişimlerde bu-
lunduklarını söyledi. “TOBB ülkemizin en etkili kuruluşlarından 
biridir, biz de bunun çatısı altında sektörün sorunlarını masa-
ya yatırmış oluyoruz” diyen Yüksel Mermer meclis üyelerinin de 
temsil ettikleri meslek icabıyla farklı ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Bir milyona yaklaşan otomotiv pazarının yanında, dört-beş mil-
yon arası ikinci el satışının olduğunu belirten Yüksel Mermer, 
“bu satışların kayıt altına alınmasını istiyoruz” dedi. Otomotivin 
Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu hatırlatan 
Yüksel Mermer, “Her şeyiyle kayıt içine alınan tek sektör olan oto-
motiv, tüketici daha otomobiline binmeden vergilerini yatırıyor” 
dedi. Vergi vermedikleri gün olmadığını söyleyen Yüksel Mer-
mer, “Bu yüzden sorunlarımızın hızla çözülmesini istiyoruz. Mec-
lis bünyesinde ikinci el otomobil satışı yapan firmalara yeterlilik 
belgesi verilmesini istiyoruz” dedi. “Bir kasa, bir masa” mantığıy-
la iş yapılmamasını istediklerini söyleyerek “ikinci el araçların ga-
ranti kapsamında ele alınmasını istediklerini” belirtti.

Yeni araç ve ikinci el araç satışlarının zincirleme olarak birbiri-
ne bağlı olduğunu hatırlatan Yüksel Mermer, ikinci el olmadan, 
yeni araç satışının zorlanabileceğini söyledi. Dört-beş milyon ci-
varındaki ikinci el satışının az bir bölümünün kayıt içinde oldu-
ğunu belirten Yüksel Mermer, “Bu araçların ekonomiye kayıt için-
de yansımasını istiyoruz” dedi.

YENİ BİR MARKA YARATMA

Dünyada ilk onda yer alan ülkelerin ekonomileri, aynı zamanda 
otomotiv sanayilerine destek vererek büyüdü. “Bu durum Türki-
ye için de kaçılınmazdır “diyen ODD Başkan Vekili Ali Bilaloğlu, 
“Türkiye’de otomotiv markası yaratılması için her türlü ön şart-
ların yerine getirildiğini” söyledi. Yaratılacak yeni markanın sade-
ce Türkiye’deki iç pazarı hedeflememesi gerektiğini söyleyen Ali 
Bilaloğlu, “Yeni markanın ihraç edilerek, ekonomideki cari açık 
dengesini sağlaması açısından da önemlidir” dedi.TOBB Otomotiv Sektörü Meclisi Başkanı Yüksel Mermer
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 ''Made in Turkey'' paneline Türkiye 
otomotiv endüstrisinin temsilcileri TOFAŞ 
Üst Yöneticisi (CEO) Kamil Başaran, Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Oyak 
Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu, 
Toyota Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Orhan 
Özer ve Hyundai Assan Yurtiçi Satış, Satış 
Sonrası ve Pazarlama Genel Müdürü 
Ümit Karaarslan katılarak, Türk otomotiv 
sektörüne ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. 

“Made in Turkey” Paneli

M
ade in Turkey Panel’nde Ford Otosan Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün, Türkiye’de otomotiv sek-
törünün önünün açılması gerektiğini belirterek, 
şu anda sektörün önünün pek açık olmadığını 

savundu.

Sektörde birçok engelle karşılaştıklarını dile getiren Yenigün, 
‘’Tam satışlar artıyor, pat diye ÖTV ile karşılaşıyoruz. Geçen sene 
ekim ayında bir ÖTV çıktı, yansıması bu yılın ilk aylarında geldi. 
Hele şu anda segmentler bazında ciddi bir kaymaya neden oldu. 
Yerli üretilen aracın segmentini daraltıp ithal edilen aracın seg-
mentinin ya da miktarının artmasına neden oldu. Psikolojik ola-
rak piyasada bir yavaşlama oluyor’’ diye konuştu.

Yenigün, otomotiv sektörünün ekonomiyi rahatsız etmeyecek 
şekilde önünün açılması gerektiğine işaret ederek, bunu yapa-
cak otoritelerin belli olduğunu, otoritelerin sektörü iyi dinleye-
rek, piyasayı iyi yoklayarak bu yolu açmaları gerektiğini vurgu-
ladı.

“TEŞVİK PAKETİ YETERLİ DEĞİL”

Yenigün, açıklanan teşvik paketine ilişkin de değerlendirmeler-
de bulunarak, ‘’Malum bir teşvik paketi var. Teşvik paketi çok gü-
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zel çok olumlu olarak karşılandı hepimiz tarafından ama detay-
larına indiğimizde bu teşvikin bizim önümüzdeki az önce belirt-
tiğim hedefleri yakalamamız için gerekli alt detaylara sahip ol-
madığını da yavaş yavaş görmeye başladık. İlk anda göremezsi-
niz. Zaten yasal altyapısını ve teknik detaylarını daha açıklamış 
değiller. Sadece belli temel noktalarını açıklamışlar. Bekleyece-
ğiz herhalde’’ diye konuştu.

Yerli otomobil konusunda görüşlerini de paylaşan Yenigün, yer-
li otomobil konusunun çok popülist ve polemiğe çok açık oldu-
ğunu söyledi. Yenigün, bu konudaki bir yanlışı düzeltmek istedi-
ğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Yerli otomobil konu-
su hepimizi yaralıyor. Yerli otomobili 1966 yılından beri çok bü-
yük bir hakkı ile yapıyor Türkiye. Bazı araçlarda beyaz kağıttan 
başlayan motorun nasıl olması gerektiğini çizen bunu geliştiren, 
dökümcüsünde döken, işleme tezgahında işleyen, onu komple 
hale getirip deneyip testlerini yapan bir motor üretim tesisimiz 
var. Bir tarafta da araç üretim tesislerimiz var. Yüzde 60-70 yerli 
malzeme kullanım var.

Şimdi doğrusu şu; Türkiye yerli otomobili ilk günden beri hak-
kıyla yapıyor. Türkiye yerli yan sanayiyi de üretmiş. Bizim nere-
deyse büyük üretim fabrikalarının hatta onun da ötesinin robo-
tik otomasyonlar, büyük sanayi tesisleri haline gelmiş yan sana-
yimiz var. Onlar da her şeyi yan sanayi olarak yapıyorlar. Ortada 
‘tamamen yerli’ tanımına uyan da bir şey de yok. Bunu Japonya 
da yapmıyor biz de yapmıyoruz. Zaten yapılamaz.’’

Yenigün, Türkiye’de şu anda yapılmak istenenin yerli marka ol-
duğuna işaret ederek, şunları kaydetti: ‘’Yerli markayı nasıl kura-
caksınız? Nasıl pazarlayacaksınız? Ekonominin böyle bir şeye ih-
tiyacı var mı? Bakmak lazım. Karşıt görüş 2023 yılında 500 mil-
yar dolar ihracat hedefi. 4 milyonluk üretim. Bunlara baktığı-
mızda ‘yerli marka olması lazım’ diyoruz. Ben de katılıyorum. 
Türkiye’nin birçok yerli markası olması lazım. Ancak bunu oto-
motivde seçmek bu kadar yayılmış popüler bir üründe yerli mar-
kayı seçmiş ve ekonominin artık aracı üretmek değil aracı kalite-
li, verimli, güvenli, eğlenceli üretmek... 

Bunu herkes yapıyor. Bunun üzerine rakiplerden daha avantaj-
lı yapabilmek, bir özellik katmak, bunun üzerine de bunu müş-
teriye en uygun şekilde ulaşılabilir bir fiyatla satmak... Ekonomik 
altyapısı doğru hesaplanmamış, ‘ben yerli otomobil yapacağım 
yerli marka istiyorum’ diye ortaya çıkmak hiçbir sanayicinin eli-

ni altına sokacağı bir taş değil. Öyle olmadığını da herkes biliyor. 
Olayı popülizmden kurtarmak lazım. Olay Türkiye’de daha faz-
la sermaye koyup, bu iç sermaye de olabilir dış sermaye de ola-
bilir, daha fazla sermaye getirip daha fazla üretmekten geçiyor.’’

Yenigün, Türkiye’nin geleceğinin sağlam olabilmesi için üretmek 
gerektiğine işaret ederek, Türkiye’de otomotiv sanayisinde müt-
hiş bir kurulu kapasite bulunduğunu, yıllık 1,5 milyonluk üretim 
kapasitesinin olduğunu, ancak yıllık üretiminin yaklaşık 1 milyon 
200 bin adetler civarında kaldığını, yıllık 300 bin adetlik kapasite 
kaybının yaşandığını anlattı.

“BUGÜN NE VERGİ ÇIKTI? 

DİYE GAZETELERE BAKIYORUZ”

Bunu yapacak yatırımcının ve işgücünün de Türkiye’de bulundu-
ğuna işaret eden Yenigün, ancak otomotiv sektörüne ilişkin sa-
bahleyin kalktıkları zaman ‘’bugün ne vergi çıktı?’’ diye gazete-
lere baktıklarını kaydetti. Yenigün, ‘’Türkiye’de teşvik paketi di-
yoruz, teşvik paketini hatmettik ama detaylarını okuyorum ama 

hangi başlıkta olursa olsun otomotive teşvik yok. Bunu bir kena-
ra yazın; otomotive teşvik yok. 1. bölge tarifi var, ama yok. Öbür 
tarafta ‘yüzde 40 katma değer yaratması lazım’ diyorlar teşvike 
girmesi için biz yüzde 40 katma değer yaratan bir durum bilmi-
yoruz otomotivde. Öyle bir şey yok’’ diye konuştu.

OYAK RENAULT GENEL MÜDÜRÜ TARIK TUNALIOĞLU

Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu ise, otomotiv sek-
törü açısından Türkiye’de bir tek tehdit olduğunu bildirerek, bu-
nun da ömrünü tamamlamış araçların devreden kaldırılması ile 
ilgili yönetmeliğin yürürlükte olmasına rağmen uygulanmama-
sı olduğunu söyledi.

Ford Otosan Genel Müdürü HAYDAR YENİGÜN:

Ekonomik altyapısı doğru hesaplanmamış, ‘ben yer-
li otomobil yapacağım yerli marka istiyorum’ diye  or-
taya çıkmak hiçbir sanayicinin elini altına sokacağı bir 
taş değil. Her sabah bugün ne vergi çıktı diye gazetele-
re bakıyoruz.Teşvik paketini hatmettik ama detaylarını 
okuyorum, hangi başlıkta olursa olsun otomotive özel 
bir teşvik yok’ dedi.

Bugün ne vergi çıktı?

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün
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Tunalıoğlu, bu arabaların hala ekonomik değerlerinin ve kulla-
nımdaki vergi avantajlarının olduğunu dile getirerek, ‘’Dolayısıy-
la bunlar bir türlü pazardan çıkamıyorlar. ıkamadıkları için de aşı-
rı yakıt sarfiyatı, çevre kirliliği ve bazıları çok eski model olmasın-
dan dolayı emniyetsizlikleri konusu tabii rahatsız edicidir’’ dedi.

Türkiye’de üretilen bütün modellerin yerli otomobil sayılacağı-
nı dile getiren Tunalıoğlu, aynı zamanda küresel tüm markaların 
2010-2013 yılları arasında en az bir modelinin elektrikli olacağını 
deklare ettiklerini anlattı.

Tarık Tunalıoğlu, şunları kaydetti: ‘’Elektrikli otomobil çevreci bir 
çözümdür, bir gerekliliktir ama yerli markanın hayali olmamalı-
dır. Yerli marka otomobil için grubumuzun hazır olduğu ve ge-
len teklifleri değerlendireceği işareti en son Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda en üst düzey yönetici tarafından açıklandı. Sayın Baka-
nımız teşvikleri yerli marka için bir işaret fişeği olarak değerlen-
dirmiş, tabii çok heyecanlıyız ve bu bizi mutlu etti. Ama biz o işa-
ret fişeklerinden bir tanesini 2009 yılında gördük, büyük yatırım-
lara teşvik konusunda.

Daha sonra uygulama konusunda maalesef aynı hızla gideme-
dik. Şimdi bu teşvik paketinin de kesinleşmesi ile otomotive na-
kit girdisi yok. Teşvikte nakit şartı yok. Önce üreteceksiniz, sonra 
kazanacaksınız sonra vergiden düşeceksiniz, böyle uzun bir sü-
reç var. Dolayısıyla zaten mevcut bir şirketinizin olması lazım. O 
yüzden sıfırdan başlayıp yapmanız zaten zor gibi.’’

Teşvik paketinin yerli marka otomobil için öneminin çok büyük 
olduğuna işaret eden Tunalıoğlu, oradan gelecek desteğin an-
cak bu işi mümkün kılabileceğini sözlerine ekledi.

TOYOTA ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ORHAN ÖZER

Toyota Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, ‘’Türkiye, kendi 
markasını üretecek ve gerçekleştirecek güce sahip. Devletjn ve-
receği küçük bir destek hareketi bir markayı ya da girişimi rahat-
lıkla yükseltebilir’’ dedi.

Toyota Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, Türkiye’de oto-
motiv pazarının çevre duyarlılığından öte daha çok özellikle fiyat 
daha sonra dizayn konusuna endeksli olduğunu kaydetti. 

Özer, çevre konusunda ve çevreye duyarlı araçlar üretme konu-
sunda öncelikle Türkiye pazarında belli bir talebin yaratılması 
gerektiğine işaret ederek, bu talebin de kısmen vergi destekle-
riyle yapılabileceğini söyledi.

Yeni motor teknolojisi uygulamasında özellikle daha verimli ya-
kıt tüketimi, hibrit, elektrik ve hidrojen yakıtlı araçlar konusun-
da yan ve ana sanayinin ciddi şekilde teşvik edilmesi gerektiği-
ne işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: ’En başarılı ve en 
çevreci çözüm şu an itibariyle hibrit teknolojisi. 1997 yılından bu 
yana biz 3,5 milyon hibrit araç sattık. Bu 3,5 milyon hibrit aracın 
2000 yılından bu yana çevreye olan katkısı 23 milyon ton kar-
bondioksit salınımının azaltılmasıdır. Yani yaklaşık yılda 10 mil-
yon aracın karbondioksit salınımını biz bu dönem içinde hibrit 
araçlar kanalı ile daha az yapma başarısını gösterdik.

Bu çok büyük major bir katkı değil ama bir katkı. Biz böyle bir 
araç üretebilir miyiz? Geçtiğimiz yıl hibrit araçların üretilme-
si İngiltere’deki fabrikamızda başladı ve üretim sürüyor. Araçlar 
Avrupa pazarına veriliyor. 

Şartlar oluştuğunda bizim de hibrit araçlar üretmemizin hiçbir 
engeli yok. Şartların oluşması hem kendi içimizdeki şartlar hem 
Toyata’nın kendi içindeki şartlar hem pazar şartlarının oluşma-
sı. Biz de onu gururla paylaşırız. Biraz daha Türkiye’de şartlar olu-

Oyak Renault Genel Müdürü TARIK TUNALIOĞLU:

Türkiye’de üretilen bütün modeller yerli otomobil sa-
yılacak. Aynı zamanda küresel tüm markaların 2010-
2013 yılları arasında en az bir modeli elektrikli olacak. 
Teşvik paketi yerli otomobil için önemli. Teşvikte nakit 
şartı yok. Önce üretip sonra kazanacaksınız, sonra ver-
giden düşeceksiniz, böyle uzun bir süreç var. Sıfırdan 
başlayıp yapmanız zaten zor.

Sıfırdan yatırımı özendirmek gerekiyor

Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu

Toyota Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ORHAN ÖZER:

Türk otomobil pazarı çevre duyarlılığından önce fiyata, 
ardından da tasarıma endeksli. Pazarda çevreci araçlar 
konusunda vergi desteğiyle bir talep yaratılmalı. Uy-
gun şartlar oluşursa Türkiye’de hibrit araç üretebiliriz, 
bunu yapacak gücümüz var. Türkiye kendi markasını 
üretecek güce sahip. İşin zor kısmı üretim değil, satış 
ve pazarlama ayağıdır.

Türkiye’de hibrit bir Toyota üretebiliriz
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şur, zaman vermeyelim ama bunu yapacak gücümüz var.’’ Or-
han Özer, Türkiye’nin kendi markasını üretecek ve gerçekleştire-
cek güce sahip olduğunu ve kendisinin de buna inandığını dile 
getirerek, işin zor olan kısmının üretim değil, satış ve pazarlama 
ayağı olduğunu bildirdi. ‘’Otomotiv ana ve yan sanayisinin, oto-
motiv sektöründe bu zamana kadar yaptıkları bundan sonra ya-
pacaklarının garantisidir’’ diyen Özer, Türk otomotiv sektörünün 
yerli marka otomobil yapmak için gerekli teknolojiye ve insan 
kaynağına sahip olduğunu anlattı.

Özer, asıl önemli olanın sıfırdan bir marka yaratmak ve rekabetin 
bu kadar yoğun yaşandığı sektörde bu markanın pazara girme-
sini sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ‘’Gerçek zor-
luk bence burada. Ama ben bu konuda da iyimserim. Çünkü hü-
kümet bu işi bir bütün olarak görüp destekliyor. Devletin verece-
ği küçük bir destek hareketi bir markayı ya da girişimi rahatlıkla 
yükseltebilir. Rahatlıkla yollarını açabilir. Bu sebeple devletin bu 
niyette olanlara doğru tercihle, doğru tecrübedeki insanlara sa-
mimi bir şekilde bu işe girmesini söylemesi lazım.

Bu işi bir teşvik kapısı ya da nemalanma kapısı olarak görmemek 
lazım. Nemalanmadan kastım tabii ki her ticari faaliyetin netice-
sinde bir karlılık beklenecektir. Ama bu işin amacına ulaştıktan 
sonra karlılığın geleceği hedeflenmeli.’’

TOFAŞ CEO’SU BAŞARAN

TOFAŞ Üst Yöneticisi (CEO) Kamil Başaran, 1995 yılında Gümrük 
Birliği ile beraber küresel markaların Türkiye’de rekabet yapısı-
na heveslenerek burada yer almak amacıyla faaliyete başladık-
larını anımsattı.

Başaran, Türkiye’nin teknik mevzuata uyumda bugüne kadar 
önemli adımlar attığını dile getirerek, Türkiye’de her türlü coğ-
rafi bölgedeki regülasyonlara uyumlu araçlar üretildiğini belirtti.

Türkiye’nin zayıf yönlerinin ise sürekli girdi maliyetlerinin artma-
sı olduğuna işaret eden Başaran, bunun da kısa ve orta vadede 
pek çözümünün olmadığını anlattı.

Başaran, diğer bir konunun ise lojistik maliyetinin aracın üzeri-
ne binmesi olduğunu ifade ederek, bu durumun bütün dünya-
da rekabet edilen ortam içinde önemli bir kayıp olarak ortaya 
çıktığını kaydetti.

Mutlaka lojistiğin ele alınıp, demiryolu ve denizyolu taşımacılı-
ğına önem verilmesi gerektiğine değinen Başaran, ‘’Bizim vergi 
olarak üzerimizde önemli bir yük var. Bir de bunun değişkenli-
ği, mevsimselliği olmadık zamanda, sektöre darbe vurmakta ve 
bunu biz her zaman kaldıramıyoruz’’ dedi.

Başaran, Türkiye’nin genelde Avrupa pazarlarına bağımlı çalış-

Toyota Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) KAMİL BAŞARAN:

1996 yılında yaklaşık 330 bin araç üretimi yapılırken, 
bugün üretim 1.2 milyon aracı geçmiş durumda. Mali-
yetler üzerinde lojistik ve vergilerin yükü büyük. Artık 
otomobilde kendi tasarımımız olmalı diye düşünüyo-
rum. ‘Made in Turkey’ değil , ‘Designed in Turkey’e geç-
memiz lazım.

Tasarımları Türkiye’de yapmalıyız

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Kamil Başaran
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tığını anımsatarak, zaman zaman Avrupa’da yaşanan ekonomik 
dalgalanmaların önemli bir tehdit olarak sektörün karşısına çık-
tığını belirtti.

Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Son tehdit, BRIC ve Doğu 
Avrupa’da. Çünkü bu bölgelerde yeni yatırımlarla ilgili hükü-
metlerin vermiş olduğu destekler çok ciddi boyutta. Sırbistan’ın 
şu anda yapmış olduğu otomotiv sektöründeki altyapı çalış-
maları ve bununla ilgili yapılan angajmanlar çok ciddi anlamda 
Avrupa’da bir tehdit olarak algılamaları lazım.

Fırsatlarımız ise; biz ciddi olarak Ar-Ge’ye yatırım yapıyoruz. Yan 
sanayimiz bizim çok kuvvetli. Yan sanayimiz kendi başına yap-
tığı ihracatla ve hepimizin kapısını çalarak üç adım ötedeki fay-
da ve fırsatlarını bizlerle beraber paylaşmalarıyla bizim son dere-
ce önemli öğelerimizdir. Diğer fırsatlar da, Türkiye’nin alternatif 
enerjiye dönük çalışmalar yapması. Kısa vadede belki çok önem- li faydaları olmayacaksa dahi bizim Türkiye olarak yavaş yavaş fo-

sil yakıttan başka yakıta geçmemizin yararlı olacağına inanıyo-
ruz.’’

Yerli marka yaratma konusunda ise Başaran, ‘’Teşvik belirsiz şu 
anda. Tebliği yok daha. Detayları yok ortada. Bir taraftan yatı-
rım teşviki paralelinde çalışılan Ar-Ge teşviki var. Bu Ar-ge teş-
viki kapsamına baktığımızda daha fazla güdümlü bir sistematik 
içinde çeliştiği gözüküyor. ‘Made in Turkey’ değil, ‘Designed in 
Turkey’e geçmemiz lazım’’ diye konuştu.

HYUNDAI GENEL MÜDÜRÜ KARAARSLAN

Hyundai Assan Yurtiçi Satış, Satış Sonrası ve Pazarlama Genel 
Müdürü Ümit Karaarslan da, yabancı yatırımların artışında iç pa-
zarın cazibesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Karaarslan, doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye daha çok 
gelmesi için ekonomik büyümenin sürekliliğinin önemli olduğu-
na değinerek, bunun yanında kişi başına gelirin, yetişmiş iş gü-
cünün, Ar-Ge’nin ve mevzuatların uygunluğunun da etkin bir rol 
oynadığını anlattı.

Teşvik sisteminin kendilerini çok umutlandıran bir şekilde açık-
landığına işaret eden Karaarslan, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Ana 
başlıklar olarak altını tam göremiyoruz. Zannediyorum Bakanlık-
lar arası bir koordinasyon sürecinden sonra gelecektir diye düşü-
nüyorum. 15-20 günü geçmeyecektir sanırım. Eğer geç kalınılır-
sa bugünkü yatırımlarda geç kalabiliriz. Çok detaylı teşvikler ola-
cağını ve otomotiv sektörünün stratejik sektör olarak algılanıp 
Türkiye’yi daha ileri taşıyacak doğrudan yabancı sermaye yatırı-
mı olacağına inanıyorum.

Şimdi teşvik derken, belli ki Türkiye’de bir diğer konumuz da ta-
sarrufların yetersizliği. Tasarrufların yetersizliği konusunda birin-
cil kaynak doğrudan yabancı sermaye, doğrudan yabancı ser-
maye artışı için içteki yatırımların da artış hızı çok önemli. Hyun-
dai olarak da büyük bir yatırım planımız var. Onun için de teşvik-
lerin detayını bekliyoruz.

Hyundai Assan Yurtiçi Satış, Satış Sonrası ve 
Pazarlama Genel Müdürü ÜMİT KARAASLAN

Yabancı yatırımların Türkiye’ye gelmesinde iç pazarın 
cazibesi çok önemli. Yeni teşvik sisteminden umutlu-
yuz. Hyundai olarak da büyük bir yatırım planımız var. 
Yatırım planı kapsamında da teşviklerin detayını bekli-
yoruz. Zannediyorum Bakanlıklar arası bir koordinas-
yon sürecinden sonra gelecektir. 

Büyük yatırım için detayları bekliyoruz

Hyundai Assan Yurtiçi Satış, Satış Sonrası ve 
Pazarlama Genel Müdürü ÜMİT KARAASLAN
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 Kurthan Tarakçıoğlu moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen ''Güçlü Sektör İçin Güçlü 
Paydaşlar'' paneline TRSŞB Genel Sekreteri 
Erhan Tunçay, DOD’u temsilen Gino 
Bottaro, TOKKDER Başkanı Önder Erdem 
ve Koç Finans Genel Müdürü Kürşad Öçel 
sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundular.

“Güçlü Sektör için 
Güçlü Paydaşlar” Paneli

G
ade üçlü Sektör için Güçlü Paydaşlar Panel’nde 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Ge-
nel Sekreteri Erhan Tunçay, “Türk sigortacılığını 
daha iyi yerlerde ve kârlı görmek gibi bir beklen-

timiz var. Yaşanan durumun çok üzün süre sürdürülemeyeceğini 
herkes biliyor ve bunun önümüzdeki yıllarda değişeceğini bek-
liyoruz” dedi.

“KARSIZLIK ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA AŞILACAK”

Türk sigortacılığını daha iyi yerlerde ve kârlı görmek gibi bir bek-
lentileri olduğunu söyleyen TSRŞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay, 
“Sektördeki kârsızlık sorununun, önümüzdeki yıllarda aşılmasını 
bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) Genel Sek-
reteri Erhan Tunçay, Türk sigorta sektörünün son beş senede alt-
yapı, insan kaynakları, teknoloji yatırımları ve iş bilmedeki yet-
kinliği ile gelişmiş ülkelerin hiçbirinden geri kaldığının söylene-
meyeceğini, kârsızlık konusunun ise sigorta bilincinin yukarı çe-
kilmesi ve doğru satış teknikleriyle ortadan kaldırılabileceğini 
söyledi. Prim üretiminde 2011 yılının iyi geçtiğini fakat kârlılık 
konusunda aynı şeyin söylenemeyeceğini belirterek kârlılığının 
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düşük kalmasında, kasko ve trafikteki teknik zararın çok önemli 
bir pay sahibi olduğunu hatırlattı. “Sağlıkta az da olsa bir kârlılığa 
geçildiği görülüyor fakat iki branşın önemli bir zarar kalemi ol-
ması nedeniyle diğer branşlardaki kârlılığı götürüyor” diyen Tun-
çay şunları söyledi: “Yangında da ciddi bir fiyat rekabeti var. Prim 
artsa da kârlılık olmaması ve ağırlıklı fiyattaki rekabet, diğer ta-
rafta da hasar prim dengesizliği de belli branşlardaki bu neti-
ceyi veriyor. Piyasa bunu kıracaktır, kârsızlığı veya düşük karlılı-
ğı mutlaka bir şekilde çözecektir. Bunu da daha fazla büyüme, 
daha farklı uygulamalarla çözecektir. Fiyat rekabeti var, ama bu 
bazı branşlarda ve pazar payı büyük şirketlerin politikası. Tüketi-
cimiz de fiyata çok duyarlı. Nasıl olacak bilmiyorum ama kârlılığa 
gidiş olacaktır. Yoksa bu sürekli sermayeden yemek ya da serma-
ye koymak sürdürülebilir değil.” 

Tunçay, 2012’nin ilk aylarına bakarak yılı değerlendirmenin doğ-
ru olmayacağını belirterek, “Yılsonu öngörüm, yüzde 20’ler civa-
rında bir büyüme yakalanamayabilir, bunda etken otomotivde 
de geçen seneye göre küçülme beklentisi. Yüzde 20’ler olamasa 
da enflasyon üzerinde reel büyüme olacağını ve yüzde 15’lerin 
altında bir büyüme öngörüyorum” şeklinde konuştu.

Erhan Tunçay, Türkiye’nin potansiyeli, müteşebbisliği ve yaratıcı-
lığıyla ciddi açılımlar yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu be-
lirterek, “Belki biraz daha planlı ve organize gitmemiz gerekiyor, 
yani Alman gibi başlayıp Türk gibi bitirmek deyiminde olduğu 
gibi davranmamak gerekiyor” dedi. 

Otomotiv ve sigorta sektörünün etle tırnak gibi olduğuna de-
ğinen Erhan Tunçay, “Dünyada olduğunu gibi Türk sigorta sek-
töründe araç sigortaları yani zorunlu trafik sigortası dediğimiz, 
üçüncü şahısları koruyan sigortayla kasko sigortaları genelde 

yüzde 45-50’lik bir hayat dışı dediğimiz sigortacılığın içinde yer 
alır. Türkiye de bu aynıdır. 

Böyle büyüyen bir piyasada, otomotiv sektörünün payı da gi-
derek büyüyor. Pazar rakamlarının arttığı bir dönemde sigorta 
sektörü olarak bunun dışında kalmamız zaten mümkün değil-
dir” dedi. 

Erhan Tunçay, 2001’den itibaren Türkiye’nin ekonomik yapısın-
daki gelişmeler, bankacılık sektörüne getirilen disiplinler ve enf-
lasyonla mücadele ile reel bir ekonomiye dönüştüğünü aktara-
rak, “Artık paradan para kazanma dönemi bitti” dedi. Artık doğ-
ru sanayi veya finans uygulamalarıyla birlikte verimliliğin de ön 
plana çıktığından söz ederek, “Maliyetleri kontrol ederek, doğru 

ürünlerle müşteriye ulaşmak önem kazandı” tespitinde bulun-
du. Teknoloji kullanımının sigorta sektöründe de hızla kullanıl-
maya başladığını söyleyen Erhan Tunçay, “Daha çok uzun yolu-
muz var. “ dedi.

DOD’u temsilen Gino Bottaro, otomotiv pazarı denilince akla 
hep birinci el yeni araç satışı geldiğini belirterek, performansla-
rın da hep bununla ilgili olduğunu söyledi. İkinci el araçların pa-
zar dinamiği olarak hem yeni araç satışlarına hem de pazarın bü-
yüklüğüne katkısı olduğunu aktaran Gino Bottaro, günümüzde 
sektörde ciddi bir yapısal dönüşümün devam ettiğini belirtti. Bu 
dönüşümü kısaca özetleyen Gino Bottaro, “bunların başında ta-
lep geliyor. Yeni düzendeki değişim hayatımıza o denli hızlı gir-
miş durumdaki bilgiye hızla ulaşılıyor. Karşılaştırma yapmak gi-
derek kolaylaşıyor. Bunun sonucu olarak da müşteriler her geçen 
gün daha fazla bilinçleniyorlar. İkinci el otomobil alan ve satan 
müşteriler, aynı yeni araç satışlarındaki süreçlere sahip olmak is-
tiyorlar” dedi.

“İHTİYAÇLARIN TEK NOKTADAN KARŞILANDIĞI 

PLATFORMLAR GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR”

“Araçların her geçen gün teknik donanımlarının artışıyla ister is-
temez tüketiciyi  ekspertiz yapan, garanti sunan, şeffaf satış sü-
reçlerini ortaya koyan kurumsal şirketlere yöneliyor” diyen Gino 
Bottaro, “Bununla birlikte tüm ihtiyaçların tek noktadan karşılan-
dığı platformlar her geçen gün önem arzediyor” dedi.

Sektördeki yapısal dönüşümün ikinci unsurunun “arz” olduğunu 
belirten Gino Bottaro, operasyonel ve günlük filo kiralama şir-
ketlerinden dönen araçların ciddi bir pazar hacmine ulaştığını 
aktardığı konuşmasında, “Büyük kurumsal firmalar şeffaf satış ih-TSRŞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay

TSRŞB Genel Sekreteri ERHAN TUNÇAY

Kârlılığın düşük kalmasında, kasko ve trafikteki tek-
nik zararın çok önemli bir payı vardır.  Doğru bir fiyat-
lama ile tüketicinin, otomotiv sektörünün ve sigortacı-
lığın birlikte kazandığı ortak bir noktaya bizim gelme-
miz gerekiyor.

Ortak bir noktada buluşmak gerekiyor
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DOD’u temsilen Gino Bottaro

tiyaçları nedeniyle araç parklarının yönetimini outsource ediyor-
lar” dedi. Bu iki noktayı pazar regülasyonları sırasında şekillen-
dirmeye başladığını söyleyen Gino Bottaro, “Araç el değiştirme-
lerinin kayıt altına alınışı sektörün ister istemez kurumsal bir ya-
pıya hızlı şekilde dönüşmesi sonucunu doğuruyor. Araç devir iş-
lemlerindeki maliyetlerin düşmüş olması ciddi anlamda destek-
liyor. Aynı zamanda herhangi bir vergiye tabi olmayan kişilerin, 
bir yıl da üçten fazla otomobil alıp satım işlemleri de yakın takip 
altında. Yani ister istemez sektörün kurumsallaşması anlamında 
ciddi adımlar var. Bunların doğal sonucu olarak da yetkili satıcı-
larımızın artan maliyetleri yeni araç satışındaki rekabetten kay-
naklanan kar erozyonu ikinci el otomobil alım satım işini baş-
lı başına büyük fırsatlar yaratan bir iş kolu olarak konumlandırı-
yor”  dedi.

“PAZAR VE OTOMOTİV FİNANSMANININ PERFORMANSI”

Koç Finans Genel Müdürü Kürşad Öçel, otomotiv finansmanı ile 
pazarın performansı arasında direkt bir ilişki olduğunun yıllar 
içerisinde görüldüğünü söylerek, “Türk otomotiv pazarına bak-
tığımızda otomobil satışları faizlere bağlantılı olarak değişiyor. 
Yaklaşık olarak satışların yüzde 65-70 civarındaki kısmı tüketici 
kredileriyle yapılıyor. Büyük filo satışları da eklenirse bu rakam 
daha da yukarıya çıkabilir.” dedi.

Bu rakamların ışığında ileride faiz seviyelerinin nasıl olacağını 
kestirmenin zor olduğunu belirten Kürşad Öçel, “Faizlerin düş-
tüğü ve yükseldiği dönemlerde sektör çeşitli kampanyalar yapa-
rak durumu tersine çevirmeye çalışıyorlar” dedi. Tüketicinin he-
nüz bu konuda tam da bilinçli olmadığını belirten Kürşad Öçel, 
“Tüketicinin faiz oranını dikkate aldığını, toplam maliyete bak-
madığını” söyledi.

Yetkili satıcıların, müşterinin bayiye girdiği andan itibaren dışa-
rı çıkmadan satışın gerçekleştirilmesine dikkat ettiklerini belir-
ten Kürşad Öçel, “O anda satın almayan müşterinin ancak geri-
ye yüzde 20’si dönebiliyor. Diğerleri büyük ihtimalle başka mar-
kalara yöneliyorlar.” Kredi sistemlerinin de bu durumu gerçekleş-
tirmek üzerine tasarlandığını söyleyen Kürşad Öçel, “Sadece faiz 
oranları değil, aynı zamanda hizmet kalitesinin de nasıl olacağı 
önemlidir” dedi.

Faizlerin gelecek dönemde nasıl olacağına ilişkin değerlendir-
melerde bulunan Kürşad Öçel, Avrupa ve Amerika’daki ekono-
mik gelişmelerin Türkiye’yi de etkileyebileceğinden söz etti. Bu 
durumun bankaların dışarından fonlanmasını etkileyeceği gibi 
faizleri de yukarıya doğru itebileceğini aktardı. Türkiye ekonomi-
sini ise “Dış ticaret açığımız var, azaltılması görüşülüyor. Bunun 
azaltılması büyümenin yavaşlamasından geçiyor. Faizler Merkez 
Bankası politikası olarak yüksek tutuluyor. Öte yandan ise bü-
yüme rakamlarının da düşürülmesi istenmiyor. Bu işsizliğide be-
raberinde getirecektir.” dedi. Bankalar açısından durumu değer-
lendiren Kürşad Öçel, Avrupa ülkelerine kıyasla Türk bankacılık 
sektörünün durumunun iyi olduğunu aktardı. 

DOD’u temsilen GINO BOTTARO

Gino Bottaro, operasyonel ve günlük filo kiralama şir-
ketlerinden dönen araçların ciddi bir pazar hacmine 
ulaştığını aktardığı konuşmasında, “Büyük kurumsal 
firmalar şeffaf satış ihtiyaçları nedeniyle araç parkları-
nın yönetimini outsource ediyorlar” dedi. 

Araç parkaları outsource ediliyor

Koç Finans Genel Müdürü Kürşad Öçel
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Alınan parasal tedbirlerin bankacılık sektöründe de karlılıkları 
azalttığını söyleyen Öçel, “Karlılıkları sağlamak için kredi seviye-
sinin artması gerekiyor.” dedi. 

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem, sektörün gele-
ceğine dair vizyoner bir hat çizmeyi amaçlayan konuşma yaptı. 
Erdem, sektörün dünyadaki durumunu özetleyen çeşitli araştır-
malardan yola çıkarak “Bir Türkiye Perspektifi” çizdi.

Önder Erdem, Batı Avrupa’da otomotiv açısından önem arzeden 
ve nüfus açısından Türkiye’ye yakın olan ülkeler ile  yine nüfus 
açısından Türkiye’ye yakın olmayan bir ülke arasında yaptığı kı-
yaslamalarda vardığı sonuçları aktararak: “İngiltere, Almanya, İs-
panya, bu ülkelerin nüfusu Türkiye’ye yakın ülkeler. Hollanda’yı 
da ayrıca örnek olarak aldım. Bugün İngiltere’de yılda 2,5 mil-
yon, Almanya’da 3.2 milyon, İspanya’da 1.6 milyon  araç satılıyor. 
Hollanda büyüklük olarak İstanbul ölçeğinde bir ülke, orada ise 
500 bin araç satılıyor. Türkiye’de otomotiv sektörü bir rekor kı-
rarak 850 bin araç satışı yaptı. Filo satışlarına baktığımızda ise, 
İngiltere’de yüzde 70’i, Hollanda’da yüzde 60’ı, Almanya’da yüzde 
60’ı, İspanya’da ise yüzde 42’sini oluşturuyor. Türkiye’de ise ge-
çen yıl bu oran yüzde 30’lar seviyesindeydi.

Operasyonel kiralamanın bu ülkelerdeki büyüklüğüne baktığı-
mızda ise, İngiltere’de 3 milyon 300 bin araç parkının yarısını ki-
ralama oluşturuyor. Hollanda da ise 700 bin kurumsal araç par-
kının 420 binini kiralama oluşturuyor. Türkiye’de 1 milyon 100 
bin kurumsal araç parkının sadece 145 bini kiralamaya ait. Bu ra-
kamlara bakarak iki önemli sonuç ortaya çıkıyor. Birincisi, oto-
mobilin pahalı olduğu ülkelerde, özellikle kuzey ülkelerinde oto-
mobil ağır vergilerle satılıyor. Kurumsal araç parkı daha büyük 

ve kiralama daha ön plana çıkıyor. Çünkü kurumlar, bireylerden 
daha fazla, bunu alabilme kapasitesine sahip.  Otomobil aynı za-
manda çalışanlara bir ayrıcalık olarak veriliyor. Ve kiralama da ku-
rumları finanse etmesi için çok ön planda. İkinci gördüğüm, İs-
panya ya da İtalya gibi daha az gelişmiş ekonomilerde kurumsal 
araç parkı, kiralama plantasyonundan daha düşük”.

Söz konusu edilen verilere bakıldığında varılacak sonuçla-
rı “Türkiye’de otomobil pahalı, Türkiye’de finansman sıkıntı-
lı, dolayısıyla da Türkiye’de de kurumsal araç parkı büyüyecek 
Türkiye’de kiralama çok daha ön plana çıkacak” şeklinde özetle-
yen Önder Erdem: “Sektör olarak hemfikir olduğumuz projeksi-
yonlar beş yıl içerisinde yıllık yüzde 15 büyüme ile 300 binlik bir 
toplam farkı belirliyor” dedi.

“YETKİLİ SATICILAR NEREDEN PARA KAZANIYOR?”

Yetkili satıcıların satış sonrası hizmetlerden para kazandığını be-
lirten Erhan Tunçay, “Bizim bir türlü mutabık olamadığımız alan 
burası. Satış sonrası hizmetlerdeki, yedek parça ve işçilik maliyet-
lerinden kaynaklanan ciddi bir mesafemiz var bizim. Biz sigorta 
sektörü olarak her işi doğru yapıyoruz, çıkma parça hiç takılmı-
yor her şey çok iyi, yani yetkili servise özel servise gönderdiğimiz 
de her araba çok iyi tamir ediliyor gibi bir iddiamız yok. Geçen 
sene 5 milyar lira ödenen bir hasar toplamında burada mutla-
ka bizim üyelerimizin de yaptığı hatalı uygulamalar vardır.  Özel TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı ÖNDER ERDEM

“Türkiye’de otomobil pahalı, Türkiye’de finansman sı-
kıntılı, dolayısıyla da Türkiye’de de kurumsal araç parkı 
büyüyecek Türkiye’de kiralama çok daha ön plana çı-
kacak” şeklinde özetleyen Önder Erdem: “Sektör ola-
rak hemfikir olduğumuz projeksiyonlar beş yıl içerisin-
de yıllık yüzde 15 büyüme ile 300 binlik bir toplam far-
kı belirliyor” dedi.

Kiralama çok daha ön plana çıkacak
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servislerde de hizmeti bir bir kontrol etme şansınız yok.” dedi. 

Yetkili servislerin kurumsallık içerisinde bayi ve distiribütörün 
denetimi altında çalıştığına değinen Erhan Tunçay, “Yetkili ser-
vislerin belli kurallara uymayı, hem sigorta sektöründe hem de 
özel servislerde yaratmalıyız. Sigorta sektöründe yabancı serma-
yeli yatırımlar giderek artıyor. Bu tür şirketler yedek parçadan tu-
tun da bunun sertifikalandırılmasına kadar kalitenin yükseltil-
mesini sağlıyorlar. Boyahaneden, mekanik işçiliğine, kaportaya 
ya da bütün bunların tümünü içine alabilecek kapasitede olan-
lara eğitimler vererek kalite artışı giderek artıyor” dedi.

Bu tür firmalarla dernek olarak görüşmeler yapmaya başladıkla-
rından söz eden Erhan Tunçay, “Özel servisleri daha mesleki açı-
dan disipline ederek, sektörü zaman içerisinde Avrupa’da ya da 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sertifikalandırmayla işe başlaya-
cağız” dedi. Ayrıca bunların denetçilerle denetlenmesini de si-
gorta sektörü olarak bir öncelik olarak gördüklerini söyledi.

Sadece özel servislerin değil yetkili servislerin de sertifikalandı-
rılması gerektiğini belirten Erhan Tunçay, sektörün bir başka so-
rununun da eşdeğer parça olduğunu aktardı. 

Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de otomotiv piyasasında eş 
değer parça açısından çıkan sorunları sektör olarak gidermek 
gerektiğinin altını çizen Erhan Tunçay, “Sektör olarak bu kara de-
liği kapatmamız gerekiyor” dedi.

Yedek parça konusunda bir standardın olması gerektiğini belir-
ten Erhan Tunçay, “Bu konuda bir uzlaşma ortamının yaratılması 
artık bir zorunluluktur” dedi. 

Erhan Tunçay, sigorta şirketlerinin önemli bir zarar kalemi olma-
sına rağmen kasko ve trafikten çekilmelerinin zor olduğunu söy-
ledi. “Sektör genelinde yüzde 48 ağırlığı olan bir kalemden çe-
kilmek çok zor” diyen Tunçay, araç sigortalarını devasa bir tan-
kere benzeterek, böyle bir tankerle manevra yapmanın ise çok 
zor olduğunu kaydetti. Şirketlerin zarar eden branşlardan çıkma-
ları gerekmediğini, her riske göre bir fiyatın mutlak olduğunu, 
sektör genelinde doğru fiyatlamayla bu döngüden çıkılabilece-
ğini öne süren Tunçay, “Fiyatların bu düzeyde belirlenmesine de-
vam edilmesi halinde, şirketler için kaskodan ve trafik sigorta-
sından çekilmenin kolay olmayacaktır, çünkü çekildiğinizi düşü-
nün, müthiş bir boşluk ortaya çıkacaktır. Sektörde oto sigortaları 
bu şekilde devam ettiği sürece, bu sorun Demokles’in Kılıcı gibi 
hep başınızın üzerinde olacaktır. Sigortacılığın ana işlevi riski da-
ğıtmaktır, aslında riski çeşitlendirmeye odaklanarak oto sigorta-
larının ağırlığını azaltmak gerekiyor” dedi. 

TSRŞB Genel Sekreteri ERHAN TUNÇAY

Özel servisleri daha mesleki açıdan disipline ederek, 
sektörü zaman içerisinde Avrupa’da ya da gelişmiş ül-
kelerde olduğu gibi sertifikalandırmayla işe başlayaca-
ğız” dedi. Ayrıca bunların denetçilerle denetlenmesini 
de sigorta sektörü olarak bir öncelik olarak gördükleri-
ni söyledi.

Servislerin de sertifikalandırılması
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Yetkili satıcı gözüyle 
markalaşmanın gücü
Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan

 Gülan Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Ziya Alp 
Gülan, gelecekte sağlıklı 
şekilde ayakta kalabilmek 
için, yeni bir iş modeli 
yaratarak müşteri sadakati 
sağlamak ve yönetimlerini 
kurumsallaştırarak hem 
rakip bayilerden hem de 
kendi marka bayiliklerinden 
ayrışmak zorunda 
olduklarını ifade etti.

G
ülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp 
Gülan konuşmasına, “Hepimizin ortak paydası 
olan yetkili satıcılık hakkında neler konuşacağımı 
tasarlarken aklıma bu mesleğin başlangıç noktası-

na gitmek ve ilk meslektaşımızı araştırmak geldi.” diyerek başla-
dı. 1888 yılında benzinle çalışan otomobillerin üretimine Alman-
yanın Manheim kentinde başlandığını hatırlatan Ziya Alp Gü-
lan, “İlk kullanılabilir model, Karl Benz tarafından 3 yıl önce üre-
tilmiş olmasına rağmen kayıtlara geçen ilk satışın tarihi 16 Mart 
1888’dir.

Bu satışı gerçekleştiren ve dünya otomotiv tarihine ilk otomotiv 
yetkili satıcısı olarak kayıt düşülen kişinin ismi Emile Roger. Emi-
le Roger, Alman malı Benz otomobillerin Paris’te satışını gerçek-
leştiren ilk kişi olarak, tarihte bilinen ilk meslektaşımız olma onu-
runa erişmiş.

Meslektaşımız, iki beygir gücündeki üç tekerlekli ve iki kişilik 
olan otomobilini dört koli içinde Paris’te teslim almış. Ancak si-

pariş eline ulaştığında bu 4 koli içindeki parçaları bir araya na-
sıl getireceğini bilmediğinden araç Mayıs ayına kadar koli içinde 
Karl Benz’in Paris’e gelmesini beklemiş.

Bu ilk satış, Mayıs ayında Benz’in Paris’te parçaları bir araya ge-
tirmesinden ve aracı yürütebilmesinden sonra resmen tamam-
lanmış.” dedi.

Alp Gülan sözlerine “bugünkü duruma baktığımızda ilk meslek-
taşımızdan araç tedariğinde çok daha şanslı gözükmekle birlikte 
sanırım o da bugün bizim yaşadıklarımızı bilse yerimizde olmak 
istemezdi diye düşünüyorum.” diyerek devam etti.

Alp Gülan, “Emile Roger’den bugüne yaptığımız işin yöntemle-
rinde ve uygulamalarında birçok farklılıklar gerçekleşti şüphe-
siz. Ancak inanıyorum ki otomotiv ticareti temelinde çok da faz-
la değişmemiştir.

Çok iyi hatırlıyorum, bu işe ilk başladığımız yıllarda 2000’li yıl-
lar ile ilgili birçok beklenti konuşuluyordu. Hatırı sayılır miktarda 
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kişi 2000’li yıllarda araçların hipermarketlerde satılacağına ina-
nıyordu.” dedi.

Alp Gülan hayatımıza internetin girdiği ilk yıllarda bayilik siste-
minin artık sona ereceği ve internet satışının piyasaya hakim ola-
cağını dahi iddia edildiğini aktararak, “Ana hatlarıyla baktığınız-
da aslında otomotiv ticaretinde köklü bir değişim yaşandığı söy-
lenemez. İlk günden bugüne sağlayıcı firmalardan tedarik edilen 
araçlar yetkili satıcı eliyle müşterilere ulaştırılıyor.

Ancak hemen eklemek isterim ki gerek teknolojik gelişmeler ge-
rekse de müşteri taleplerindeki değişimlerden mesleğimizdeki 
iş yapış şekilleri köklü değişikliklere uğradı.” dedi.

Önceki yıllarda otomotiv ticaretinin daha bayi merkezli bir yapı-
da olduğunu aktaran Alp Gülan, “Müşteriler araçları yolda görüp 
ilgi duyuyor, bayiden broşür alıyor, inceliyor, test ediyor ve satın 
alımı aynı kanalla gerçekleştiriyordu.

Günümüz dünyasınde ise hayat artık çok daha hızlı. Sadece bir 
dakika içinde 700 bin google araması, bir milyon facebook girişi 
ve 168 milyon elektronik posta gönderiliyor. Böyle bir dünyada 
müşteriler en detaylı bilgilere, karşılaştırmalara ve hatta ödeme 

şartlarına bile çok kısa zamanda ulaşabiliyor. Artık bizimle sade-
ce son detayları konuşmaya yetkili satıcılığımıza geliyorlar.” dedi.

Bunun da doğal olarak eski günlere göre showroom ziyaretçile-
rini azalttığını ancak satış kapama oranlarını arttırdığının tespi-
ti yapan Alp Gülan, “Yetkili satıcılık mesleğinde önemli değişik-
lik beklentileri yaratan bir başka gelişme ise Avrupa’da 2002’de 
ülkemizde 2007’de hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve blok 
muafiyeti kanunuydu.

Bu süreçte yetkili satıcıların hızla çok markalılığa geçeceği ve 
mevcut plazaların içerisinde ortak maliyetler ile farklı markaları 
satabilme beklentileri büyük oranda hayata geçememiştir.

Bu beklentinin hayata geçmeyişindeki en önemli sebepler ola-
rak, sağlayıcıların marka standartlarını koruma yönündeki ısrar-
lı yaklaşımları, aynı showroom farklı markaların satışının marka 

kimliğine olan olumsuz etkisi ve markaların standart ve sistem-
leri arasındaki farklar gösterilebilir.” dedi.

Çok markalılığa geçmeyi tercih eden meslektaşlarının ise ya aynı 
yerde farklı showroomlarda farklı markaları satmak ya da tama-
men farklı bölgelerde farklı plazalara yayılmak gibi stratejiler ter-
cih ettiğini aktaran Alp Gülan, “Bu gelişmeler bize, yetkili satıcıla-
rın ne kadar çok markada ne kadar çok farklı işleri yaptığının de-
ğil, hangi işleri çok iyi yaptığının daha önemli olduğunu gösteri-
yor. Tek markalı bayiler güçlü insan kaynakları oluşturma ve ana 
işlerine daha fazla odaklanma sayesinde operasyonel verimlilik 
sağlamaktadırlar.

Çok bilinen halk değişi tüm yumurtaların aynı sepete konmama-
sını söylese de faklı bakış açısıyla tüm yumurtaların bir arada ol-
duğu sepete çok daha dikkatle ve özenle bakılır da diyebiliriz.” 
dedi.

Güçlü bir bayide olması gereken özellikler

Gelişen dünyada otomotiv sektörünün de değişimden nasibi-
ni aldığını aktaran Ziya Alp Gülan, kendi dinamikleri içerisinde 
yeni trendler kazandığını ifade ederek bunları, “Üretimde kapa-
site fazlası olması, Üreticilerin birleşmesi, Yeni araç üretim hızı ve 
hızlı yenilikler, Donanımlı müşterilerin artan değer ve nitelik yö-
nündeki talepleri, Daha az marka sadakati, Aşırı rekabet, Büyük 
çok markalı şirketler” olarak sıraladı.

2011 yılının Mayıs ayında bayilik sisteminin en kurumsal anlam-
da ele alındığı Amerika’da yapılan araştırmaya göre yetkili satıcı-
ların şu anda gördükleri en büyük tehditleri konusunda bilgi ve-
ren Ziya Alp Gülan, bu sonuçları; Sağlayıcıların yetkili satıcılar-
dan operasyon ile ilgili talepleri (yüzde 41), Sağlayıcının pazara 
kendisinin girmesi (yüzde 22), Kanun ve yönetmeliklerdeki deği-
şim (yüzde 20), İnternet bazlı ticaret (yüzde 13), Çalışma serma-
yesindeki zorunlu artış (yüzde 4) olarak aktardı.

Alp Gülan, “Buradan da çok net anlaşıldığı gibi dünyanın her ye-
rinde yetkili satıcılık mesleği ile sağlayıcılar arasında organik bir 
bağ bulunuyor ve bu bağ doğru yönetilmediği taktirde tehdit 
olarak da algılanabiliyor.

Bu araştırmanın bir de 2025 yılı ile ilgili bölümü bulunuyor. Yetki-
li satıcılara 2025 yılında hangi faaliyetlerden karlılığın sağlanaca-
ğını tahmin ettikleri soruluyor. Yetkili satıcıların yüzde 61 servis 
gelirleri, yüzde 24’ü ikinci el ticareti, yüzde 9’u yedek parça, yüz-
de 4’ü yeni araç satışı, yüzde 2’si ise body shop faaliyetlerinden 
karlılığın sağlanabileceğini aktarıyorlar” dedi.

Ziya Alp Gülan, yetkili satıcıların bu karamsarlıktan çıkarak, ge-
leceğe ümitle bakmalarını sağlayacak tedbirlerin neler olabile-
ceğine değindi.

Alp Gülan, “Araçların giriş fatura fiyatlarından satıldığı hatta he-
nüz belli olmamış SSI primlerinin de verildiği bir ortamda aynı 
aracı nasıl daha fazla satacağız sorusunun cevabını bulmamız 
gerekiyor. Herşeyden önce kendi markamızı yaratmak ve hiz-
metlerimizi farklılaştırmak zorundayız. Markalama konusuna bi-
raz daha yakından göz atmalıyız.” dedi.

Yetkili satıcıların tehdit algısı

Sağlayıcıların 
yetkili satıcılardan 
operasyon ile ilgili 

talepleri

% 41

% 22

% 20

% 13

İnternet bazlı 
ticaret

Çalışma 
sermayesindeki 
zorunlu artış

Sağlayıcının 
pazara 
kendisinin 
girmesi

Kanun ve 
yönetmeliklerdeki 
değişim

% 4
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Markalama kelimesine de değinen Alp Gülan, İngiltere kırsalın-
daki çobanların kendi sürülerini diğerlerinden ayırmak için hay-
vanlarını damgalamasından ‘markalama’nın geldiğini aktararak, 
“Yani zaten temelde markalamak, farklılaşabilmek için yapılıyor.” 
dedi.

Bu açıklamadan yola çıkarak yetkili satıcılara “Gelecekte sağlıklı 
şekilde ayakta kalabilmek için, yeni bir iş modeli yaratarak müş-
teri sadakati sağlamak ve yönetimlerimizi kurumsallaştırarak 
hem rakip bayilerden hem de kendi marka bayiliklerimizden ay-
rışmak zorundayız” diye seslendi.

Müşteri gözüyle markanın fonksiyonlarını;  Tanımlama, Uygula-
nabilirlik, Garanti, Optimizasyon, Karakter, Süreklilik, Çekicilik, 
Etik uygunluğu olarak ifade eden Gülan, “Bu süreçte yetkili sa-
tıcılar kendi marka değerlerine yatırım yapmalıdırlar. Bir yetkili 
satıcı için marka olmak; yönetim, organizasyon, sistem, satış hiz-
metleri, servis hizmetleri ve müşteri ilişkileri konularında bir ti-
cari organizasyonun bütün olarak tamamen verimli olması de-
mektir.

İyi bir marka yaratabilmek ancak işe uygun üst yönetim kadro-
su ve iyi bir çalışanlar grubu ile mümkün olabilir. Yaratılacak bir 
markanın başarısı işi yapacak firmanın başındaki patron ve üst 
düzey yöneticilerin vizyonları ile yakından ilgilidir. İyi markalar 
sadece iyi motive edilmiş çalışanlar ile yaratılabilir.

Bizim iş kolumuzda, temelde müşteri memnuniyeti sağlayan 3 
konudan bahsedebiliriz: ürün memnuniyeti, satış hizmetlerin-
den memnuniyet ve satış sonrası hizmetlerden memnuniyet.

Bu 3 temel memnuniyetin 2’si yetkili satıcının performansı ile 
doğrudan ilgiliyken sadece ürün memnuniyeti aracın ken-
di özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle satış ve satış 
sonrası hizmetleri sağlayan çalışanlarımızın aslında bizim ticare-
timize doğrudan katkı sağladığını söylemek abartı olmayacak-
tır. Bu konularda müşterilerine en büyük memnuniyeti yaşata-
cak olan firmalar, müşteri sadakatinde de en büyük yolu kat et-
miş olacaklardır.” dedi.

Son dönemlerde bir çok farklı sektörlerde uygulanan müşte-
ri sadakat programlarına değinen Gülan, “Uçuş milleri, yemek 
kuponları gibi kendileri ile iş yaptığınız için sizi ödüllendiren bu 

programların benzerleri sektörümüzde de uygulanmaya başla-
mıştır.

Sağlayıcıların hayata geçirdikleri sadakat programları müşteri 
tarafından başka yetkili satıcıda da kullanılabileceği için yetkili 
satıcının farklılaşmasını temin etmemekte ve daha yüzeysel kal-
maktadır.

Oysa ki, yetkili satıcıların kendi tasarlayacakları bir sadakat prog-
ramı ile çalışmaları markaya bağlı bir müşteri portföyü oluşturul-
masında önemli katkı verecektir. Burada bahsettiğimiz crm ve ya 
indirim kuponlar değildir. Crm müşteri sadakat programına kat-
kıda bulunur fakat müşteri gözünde bir katma değer yaratmaz, 
indirim kuponları ise servis gelirlerinin düşmesine sebebiyet ve-
rir.” dedi.

Müşteri sadakat programlarının yarattığı farkları aktaran Gülan, 
“Amerika’da Ocak 2010 ile Şubat 2012 arasında yapılan bir araş-
tırmada 72 yetkili satıcılıkta gerçekleştirilen 864 bin müşterinin 
6 milyon iş emri analiz ediliyor. Ödüller sadece programın kulla-
nıldığı bayide geçerli olacak şekilde yapılıyor ve satış ve servis de 
bu programı takip edecek takımlar kuruluyor.

Sadakat programına üye olan müşteriler, yetkili satıcıyı üye ol-
mayanlara oranla yüzde 60 daha fazla ziyaret ediyorlar. Ayrıca 
üyelerin üye olmayanlara oranla müşteri ödemeli harcamaların-
da yüzde 97 fazla harcama yaptıkları tespit ediliyor. İş emri başı-
na yapılan ödemelerde de üyeler yüzde 25 oranında fazla öde-
me yapıyorlar.

Müşteri tutma sektör ortalaması yüzde 22 iken yüzde 56,98 ola-
rak gerçekleşiyor. Bu durum bize açıkça gösteriyor ki, kendi mar-
kamızı yaratmak konusunda son derece aktif, hızlı ve yaratıcı ol-
mak zorundayız. 

Stephen King’in marka ile ilgili söylediği şu söz marka olmanın 
önemini net bir şekilde gösteriyor bence ‘ürün fabrikada üreti-
len bir mamulken marka müşteri tarafından satın alınan bir de-
ğerdir. Ürün rakipler tarafından taklit edilebilirken marka kişisel-
dir. Ürün kısa sürede yenilenebilirken iyi bir markanın ömrü sü-
resizdir.’

Satış hedefi ve hedef baskısı ile müşteri memnuniyeti arasında-
ki ilişki son derece önemlidir. Araştırmalara göre hedef baskısı 
altında olan bayilerin veya satış personelinin bir sonraki satışa 
odaklanmak zorundayken yüksek müşteri memnuniyetini tut-
turmasının zor olduğunu ortaya koyuyor. Sadık müşteri progra-
mı sonuçlarına baktığımda hedef baskısı yüzünden kaçırdığımız 
fırsatları sağlayıcılarımızla tekrar düşünme zamanımızın geldiği-
ne inanıyorum.” dedi. 

 Sağlayıcıların hayata geçirdikleri 
sadakat programları müşteri tarafından 
başka yetkili satıcıda da kullanılabileceği 
için yetkili satıcının farklılaşmasını 
temin etmemekte ve daha yüzeysel 
kalmaktadır.

 Sadece bir dakika içinde 700 bin google 
araması, bir milyon facebook girişi ve 168 
milyon elektronik posta gönderiliyor. 
Böyle bir dünyada müşteriler en detaylı 
bilgilere, karşılaştırmalara ve hatta 
ödeme şartlarına bile çok kısa zamanda 
ulaşabiliyor. Artık bizimle sadece son 
detayları konuşmaya yetkili satıcılığımıza 
geliyorlar.
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Çoklu marka yönetimi 
ve karlılık
Kavuklar Otomotiv Grup Direktörü Mehmet Kavuk

 Kavuklar Otomotiv 
Grup Direktörü Mehmet 
Kavuk, çoklu markalı 
sistemde, etkin maliyet 
kontrolu, fonksiyonların 
birleştirilmesi ile daha 
verimli çalışan personel 
yapısı ve lojistik anlamda 
verimliliğin çok daha kolay 
ulaşılabilir hale geldiğini 
belirtiyor.

K
avuklar Otomotiv Grup Direktörü Mehmet Kavuk, 
Avrupa Birliği uyum yasalarını gerçekleştirme sü-
recinin en önemli adımlarından biri olan otomo-
tiv blok muafiyeti kanununun ülkemizde de hayata 

geçtiğini hatırlatarak, “bu kanunun getirdiği yeni düzenlemeler 
ve imkanlar ile otomotiv sektörünün en önemli ayağı olan yetkili 
satıcılık tanımında köklü değişiklikler yaşanmaya başlandı. Hızlı 
bir değişim ve gelişim süreci ile karşı karşıya kaldık.” dedi.

Otomotivde tüm paydaşların ortak yakınması olan yapılan yatı-
rımın karşılığını alamamak ve büyük riskler taşımak noktasında 
bu değişim sürecinin yeni yorumları olduğunu aktaran Mehmet 
Kavuk, “Artan maliyetler ve yükselen standartlar ile ciddi bir kar-
lılık sorunu içinde kalan yetkili satıcılar, hızlı bir şekilde, çok mar-
kalı yapıya geçmek üzerine planlar ve yatırımlar yapmaya baş-
ladı.

Çok markalı yetkili satıcılık sistemi, benzer altyapı yatırımı ve in-
san kaynağı kullanarak hem finansal hem de operasyonel verim-
liliği arttırmak üzere yeni ve çekici bir dünyayı, yetkili satıcıların 
önüne sermiştir.

Biraz daha detaylı anlatmak gerekirse, çok markalı sistemde, et-
kin maliyet kontrolu, fonksiyonların birleştirilmesi ile daha ve-
rimli çalışan personel yapısı ve lojistik anlamda verimlilik çok 
daha kolay ulaşılabilir hale gelmektedir.

Dünya üzerinde satışı gerçekleştirilen global markaların belli sü-
relerle yıldızlarının parlayıp söndüğü gerçeğini düşünürsek, çok 
markalı yatırım, markaların kendi içindeki bu dalgalanmaların-
dan da yetkili satıcıların minimumda etkilenmesini sağlamakta-
dır.” dedi.

Bir markanın yaşayacağı herhangi bir sorundan doğacak boşlu-
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ğu diğer markanın doldurması ile toplamda yetkili satıcının satış 
kaybına uğramasını engelleyeceğinden söz eden Mehmet Ka-
vuk sözlerine “yetkilisi bulunduğunuz bir markanın satış grafiği-
nin sizin elinizde olmayan bir sebeple azalışı karşısında yine yet-
kilisi olduğunuz diğer bir markayla adetlerinizi toparlayabilir ve 
pazardan aldığınız payı aynı seviyede tutma olasılığını elinizde 
bulundurabilirsiniz.” diyerek devam etti.

Mehmet Kavuk, “dünya piyasalarında yapılan araştırmalar, yetki-
li satıcıların gelirlerinin büyük bölümünün satış sonrası hizmet-
ler kaynaklı gelirlerden oluştuğunu gösteriyor. Üstelik gelecek 
beklentilerinde satış sonrası gelirlerinin payının toplam gelirle-
rin içinde çok daha fazla olacağı da kaçınılmaz bir gerçek.

İşte tam bu noktada çok markalı yetkili satıcılığın çok ciddi avan-
tajları olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. Çoklu markalılık strate-
jisinin ana teması ve en önemli avantajı da satış sonrası hizmet-
lerde yaşanmaktadır. Satış sonrası hizmetlerden kastımız sadece 
servis değil aynı zamanda sigorta, boya koruma sıstemleri ve ak-
sesuar satış birimleridır.

Kaporta ve boya bölümünün ortak kullanılmasından dolayı ger-
çekleşen kapasite kullanım oranındaki artış, yağ alımlarında 
daha yüksek miktarda alım yapmanın getirdiğı rekabet avanta-
jı, boya ve kaporta sarf malzeme alımlarında sağlanan toplu alım 

indirimleri gibi bir çok fırsat karsızlığın da önüne geçme avanta-
jı sunmaktadır.” dedi.

Çoklu markalılıkta aynı zamanda maliyet kontrolünün ve ge-
lir kontrollerinin de daha detaylı ve karşılaştırılmalı incelenmesi 
olanağı bulunduğundan söz eden Mehmet Kavuk, “Her bir mar-
kanın araç başı satış karı, araç başı işçilik ücretleri ve yedek par-
ça satışlarını birbirleriyle kıyaslayarak, gelir kayıplarını bulmak ve 
bunlar üzerinde yoğunlaşmak da mümkün olabilmektedir. Yet-
kilisi olduğunuz markalar arasında geliri daha yüksek olanı he-
def alarak belirlediğinizde diğer markalarda da gelişim sağla-
mak daha fazla etkin olabilmektedir.

Gider kanadında da her bir markanın araç başı giderlerini kont-
rol ederek, en düşük araç başı gidere sahip markanın giderlerini 

ana hedef olarak belirleyebiliyoruz.  Bu da bize gelir kanadında 
maksımizasyonu gider kanadında da “maliyet cellatlığını” en üst 
seviyede gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.” dedi. 

Mehmet Kavuk çoklu markalılığın gerek finansal gerekse satış ve 
satış sonrası hizmetlerdeki avantajların yetkili satıcıların başbaşa 
kaldığı karsızlık çizgisinden biraz yukarıya taşıdığını belirterek, 
“Sektörün giderek bir milyonlu adetlere yaklaştığı bu dönemde 
otomotiv sektörü karsızlıkla mücadele etse de hala cazibesını ve 
çekiciliğini korumaktadır.” dedi.

Otomotiv sahipliği üzerine bilgi veren Kavuk, “Otomotiv sektö-
rü perakende alanında hala büyüyen ve gelişen bir bebek. Avru-
pa ülkelerınde bin kişi başına Lüksemburg’ta 676, İtalya’da 603, 
İspanya’da 489, Yunanistan’da 430 araç düştüğü bir durumda 
Türkiye’de bin kişi başına 2011 verilerine göre sadece 109 araç 
düşmektedir.

Bu verilerden yola çıkarak daha önümüzde göreceğimiz çok par-
lak ve bol satışlı günler var demektir. 2000 yılında 8 milyon 300 
bin aracın trafikte olduğunu ve 2011 yılına gelindiğinde bu raka-
mın 16 milyon adete ulaştığını varsayarsak, otomotıv yetkilı satı-
cılığının hala gelecek vaad eden ve parlayan bır yıldız olduğunu 
unutmamamız gerekiyor.” dedi.

Mehmet Kavuk, her koşulda karsızlıkla mücadele etmenin yolla-
rını arayan yetkili satıcıların gelecekte daha da büyüyecek oto-
motiv pazarına kararlı ve azimli bakması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Kavuk, “Üçüncü kuşak bir yönetıcı olarak, dedemizden 
öğrendiğimiz ve her işe başlarken aklımızdan hiç çıkarmadığı-
mız bir söz var. ‘İşinizi sevin. İşinizi ne kadar sever ona ne kadar iyi 
bakarsanız o da sizi o kadar sever, size o kadar iyi bakar.’” dedi.

 Her bir markanın araç başı satış karı, 
araç başı işçilik ücretleri ve yedek parça 
satışlarını birbirleriyle kıyaslayarak, gelir 
kayıplarını bulmak ve bunlar üzerinde 
yoğunlaşmak da mümkün olabilmektedir. 
Yetkilisi olduğunuz markalar arasında 
geliri daha yüksek olanı hedef alarak 
belirlediğinizde diğer markalarda da 
gelişim sağlamak daha fazla etkin 
olabilmektedir.
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Otomotiv Sektörünün Geleceği 
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OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal ve Prista Oil Orta ve Doğu 
Avrupa Yatırımlar ve İş Geliştirme Direktörü Evren Fenemen

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal ve DRD CEO’su Aytekin Yıldırıcı

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal ve BASF Coatings Otomotiv 
Tamir Boyaları Ülke Müdürü Burhan Engin

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal ve Fullcharger Yönetim 
Kurulu Danışmanı Levent Sepici

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal ve 
Turasist Genel Müdür Vekili Cemal Fenercioğlu
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OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal ve Gefco Genel Müdürü Fulvio Villa
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal ve UPS Türkiye Ülke Pazarlama 
Müdürü Teoman Ünal

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal ve Doğuş Otomotiv Lamborghini-
Audi-Bentley Genel Müdürü Gino Bottaro

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal ve Garanti Emeklilik Kurumsal 
İletişim Yöneticisi Tülay Ertürk
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Chevron, Prista Madeni Yağları ile 
Türk Otomotiv Pazarına Odaklandı
Prista Oil Orta ve Doğu Avrupa 
Yatırımlar ve İş Geliştirme Direktörü

O
YDER’in düzenlediği Otomotiv Sektörünün Gücü 
“Markalaşmanın Geleceği” konferansının ana 
sponsoru olan Chevron, Prista madeni yağ mar-
kası ile Türk otomotiv sektörüne olan yatırımlarını 

artırıyor. Kongre’de konuşan Prista Oil Orta ve Doğu Avrupa Yatı-
rımlar ve İş Geliştirme Direktörü Evren Fenemen, Türk otomotiv 
sektörünün, Prista madeni yağ markası ile Chevron için kilit bir 
odak noktası olmaya devam ettiğini söyledi.

Evren Fenemen, PFC Energy’den ve DİE’den alınan verilere göre 
Türkiye’nin 2011 yılında Avrupa ülkeleri arasında büyüme hızın-
da birinci ve tüm dünya ülkeleri arasında da üçüncü ekonomi 
olduğunu aktardı. Evren Fenemen sözlerine, “Ülke ekonomisi-
nin gösterdiği potansiyelin yanı sıra diğer küresel pazarların ak-
sine Türkiye araç filosu 2011’de yüzde 16,43 büyüyerek toplam-
da 864 bin otomobil ve hafif ticari araç rakamına ulaşmıştır. Kişi 
başına düşen otomobil adedi son on yılda önemli ölçüde art-
mıştır. Türkiye , otomotiv sektöründeki bu ciddi büyümelere rağ-
men hala 100 kişi  başına düşen 11’den az binek araç penetras-
yon oranı ile, Chevron için Prista markası ile önümüzdeki yıllar 
için de ciddi bir büyüme potansiyeline sahiptir.Bu sebeple Türki-
ye Otomotiv pazarı Chevron’un yatırım kararı aldığı ülkeler için-
de üst sıralarda yer almaktadır.” diyerek devam etti.

Merkezi San Ramon, Kalifornia,ABD olan ve dünya çapında faali-
yet gösteren iştirakleriyle Chevron, dünyanın önde gelen enteg-
re enerji şirketlerinden biri olduğunu belirten Evren Fenemen, 
şirketin enerji sektöründe tam anlamıyla her yönünde faal oldu-
ğunu aktardı. Evren Fenemen, “60 binden fazla çalışanı,16 rafine-
risi, dünya çapında 20 binden fazla akaryakıt istasyonu bulunan 
Chevron, ham petrol ve doğal gaz araştırmaları, üretimi ve da-
ğıtımının yanı sıra; akaryakıt ve yağların rafine edilmesi, satış ve 
pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. Petro kimya ürünleri üre-
ten ve pazarlayan; elektrik ve jeotermal enerji üretiminde bulu-
nan Chevron; enerji yönünden etkin çözümler sağlaması ve bio 
yakıtlar da dâhil olmak üzere geleceğin enerji kaynaklarını geliş-
tirmesiyle de dikkat çekmektedir. “ dedi.

Madeni yağ pazarında da dünyanın dördüncü büyük entegre 
üreticisi olan Chevron’un dünya genelinde birçok madeni yağ 
üretim tesisi bulunduğunu da dile getiren Evren Fenemen, Ener-
ji devinin Prista markalı madeni yağları 80’den fazla ülke pazarın-
da yer aldığını söyledi.

İlk kez 1901 yılında üretilmeye ve satılmaya başlanan Prista mar-
kası , otomotivin doğuşu kadar eski olan yakıtlarının ve yağları-
nın kalitesi ve bu alandaki yenilikleri ile tanındıını ifade eden Ev-
ren Fenemen “Spesifik uygulamalar için özel yakıtların; yeni ma-
deni yağ teknolojilerinin geliştirilmesinden ileri teknolojilerin 
sunulmasına kadar Prista markası, yakıt ve yağ sektörünün tek-
noloji önderlerinden biridir.” dedi.

Prista Oil Holding BV ,Türkiye’yi de içeren coğrafyada Chevron’un 
Doğu Avrupa’da faal Distribütörü oluduğunu hatırlatan Evren 
Fenemen, “Prista Oil Holding 1995 yılında kurulmuş bir enerji şir-
ketidir. Faaliyetleri arasında madeni yağ üretimi , baz yağ depo-
lama ve satış ve akü üretimi olan firmanın19 ülkede, 550 çalışa-
nı vardır. Prista Oil bir tanesi Körfez-İzmit’te 86.000 ton kapasiteli 
olmak üzere toplam 282 bin ton üretim kapasiteli 4 madeni yağ 
üretim tesisine ve yine bir tanesi Körfez’de olmak üzere  4 depo-
lama tesisine sahiptir.” dedi.

Prista Oil’in Chevron dışında, yine ABD merkezli bir rafineri olan 
Ergon’un trafo yağlarında ve Gulf Marine ile de deniz yağların-
da da önemli iş birliktelikleri olduğunu da aktaran Evren Fene-
men, bu organizasyonu desteklemekten büyük bir mutluluk du-
yan Chevron’un ,türk Otomotiv sektörüne ve geleceğine yatırım 
yapmaya bundan sonra daha büyük boyutlarda devam edeceği-
ni söyleyerek sözlerini bitirdi.

Evren Fenemen





"MARKALAŞMANIN GÜCÜ"
KONGRESİ BİLDİRİSİ

Saygılarımızla

OYDER (OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI DERNEĞİ)

www.oydermarkalasmaningucu.com

OYDER (OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI DERNEĞİ) tarafından bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen, sektörün tüm paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen “Otomotiv 

Sektörünün Geleceği” Kongresi’nde tartışılan görüş, öneri ve gündem 
başlıklarını kamuoyu ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız. 

1. Gelişmiş ülkelerin yaklaşık 150 yıllık deneyimleri ile aradaki farkları kapat-

mak için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız.

2. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak için mutla-

ka kendimize ait bir otomobil markamız olmalıdır.

3. Sektörün tüm paydaşlarının üzerinde mutabık kalacakları bir “yerli marka” 

tanımı oluşturmalıyız.

4. Kalite standartları çok yüksek olan, ana ve yan sanayi üretimlerimizden 

güç alarak bu konuyu tüm uluslararası platformlarda seslendirmeliyiz.

5. İç pazarları güçlü olmayan ülkelerin marka yaratma şansları yoktur. Oto-

motiv Yetkili Satış teşkilatları üzerlerine düşeni yapmaya ve 1 milyonluk pa-

zara hazırdır. 

6. Siyasi otoritenin otomotive olan duyarlılığı sektör için büyük bir fırsattır. 

7. Hurda araçlar konusunda acil bir düzenleme yapılması şarttır. 

Bu araçlar insan sağlığı ve güvenliği açısından büyük riskler taşımaktadır.

8. Yetkili satıcılar ve kurumsal firmalar dışında gerçekleşen ikinci el araç sa-

tışları kayıt altına alınmalıdır. 

9. Tüm sektörler kayıt dışı ile mücadele etmeli ve üzerlerine düşen vergi so-

rumluluklarını almalıdır, otomotiv ve akaryakıt üzerindeki vergi yükleri azal-

tılmalıdır. 

10. Üretimden son kullanıcıya kadar oluşan tüm riskler ve karlar adil olarak da-

ğıtılmalıdır. 
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Konuya pek aşina olmayanlar OYDER’i, eğer açılımı yazılmazsa, 
bir halk oyunları derneği gibi anlayabilirler. Oyunun ‘oy’unu, 
derneğin ‘der’ini almış, OYDER olmuşlar sanılabilir. Öyle değil, 
OYDER, belki de kuruluş amacını da aşan işler başaran bir 
sivil toplum örgütü. Otomotiv yetkili satıcılarını çatısı altında 
toplayan, özellikle son iki yıldır da her platformda sesini 
duyurmayı başaran bir dernek. Geçen hafta gerçekleştirdiği 
oldukça geniş katılımlı konferansın bir benzeri en son geçen yıl 
yapılmıştı ve onu da yine OYDER düzenlemişti. Keşke bütün 
dernekler hizmet etme iddiasında oldukları sektör ya da menfaat 
grubuna böylesine katkıda bulunabilseler.
Konferansın bu yılki konuşmacı konuğu, Almanya’nın 
7. başbakanı, eski Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) 
Lideri, Gerhard Schröder’di. Schröder konferansta 
Avrupa’ya, Avrupa’nın geleceğine ilişkin pek çok şey 
söyledi. Avrupa çoğumuzu sadece futbol takımlarımızın 
yaptığı (ya da yapamadığı mı demeli) maçlar dışında pek 
ilgilendirmediğinden, konuşma sırasında dinleyicilerin önemli 
bir kısmı uyuklamayı tercih etti.

Schröder özetle, ulus devletler döneminin kapandığını, 
Avrupa’daki devletlerin kurumlarını hızla konsolide edip, 
birleşmenin yolunu bulmamaları halinde güç kaybına 
uğrayacaklarını dile getirdi. Schröder’in bu söylediğini 
“Siz bırakın uğraşmayı, biz Almanlar sizi de yönetiriz” diye 
yorumlayanlar olduğu gibi, “Avrupa Birliği’nin nihai hedefinin 
zaten bu” olduğu şeklinde anlayanlar da vardı.

Konu Türkiye’nin kendi markasını üretmeye geldiğinde, 
sadece Almanya’nın değil, uzun yıllar Volksvvagen’in de 
yönetiminde aktif olarak çalışmış olan Schröder belki de en 
can alıcı cümleyi söyledi: “125 yıllık Avrupa otomotivi ile 
aradaki farkı kapatmanız hiç de kolay değil! Siz iyisi mi 
otomobil yerine asıl güçlü olduğunuz yan sanayinizden bir 
marka çıkarın!”Eski başbakan bu söylediklerini, Almanya’nın 
sadece 2010 yılında 100 milyar Euro’yu Ar-Ge’ye yatırdığını, 
3 binden fazla da patent aldığını da hatırlatarak destekledi.

Biz yaparız ya da yapamayız hiç önemli değil, ama bunca 
tartışmadan olumlu birkaç sonuç çıkacağı kesin. Schröder’i 
dinlerken, “Acaba bizim sosyal demokratlar yerli markayla 
ilgili ne düşünüyor?’ diye geçirdim aklımdan!

‘Türk markası 
yan sanayiden çıkar’
Hakan Özenen

30 Nisan 2012, HT Ekonomi
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