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Sayın Üyemiz, Değerli Okuyucumuz,

OYDER’in 20.Yılını adına yakışır bir etkinlik ile kutla-
mış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörümüzün 
farklı kesimlerinden 750 civarında katılımcıyı ağırladı-
ğımız “Otomotiv Sektörünün Geleceği” Paneli’mizde 
sektörün gerçek duayeni ve Koç Holding Şeref Başka-
nı Sayın Rahmi M.Koç’un açılış konuşmasını yapma-
sından büyük onur duyduk. Doğuş Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Aclan Acar, Tofaş CEO Sayın 
Ali Pandır, OSD Başkanı Sayın Turgay Durak ve ODD 
Başkanı Sayın İbrahim Aybar, Almanya merkezli ve 5 
ülkede, 11 marka ve 110 şube ile faaliyet gösteren 1 
milyar Euro’nun üzerinde bir yıllık hacme sahip AVAG 
Holding CEO Dr.Burkowski, Avrupa’da otomobil da-
ğıtım ve bayilik konulardan etkin bir isim olan Prof.
Dr.Buzzavo değerli deneyimlerini bizlerle paylaştılar 
ve sektörün bu gününü ve geleceğini konuştular. Pa-
nelimiz boyunca Sayın Kurthan Tarakçıoğlu modera-
tör olarak panelimizin planlandığı şekilde  akmasını 
sağladığı gibi değerli katkıları ile sunum ve tartışma-
ların içeriğini de zenginleştirdi. Panelin ardından bir 
öz değerlendirme yapılarak gelecek yıl sizleri daha 
da iyi bir etkinlik ile ağırlamak üzere 2011 için çalış-
malar şimdiden başladı.

Panelin ana teması olan ve dünya ekonomisinde et-
kinleri artarak gelişen ekonomik ve politik küresel-
leşme ve teknolojik gelişmeler, sosyal ve çevresel 
bir çok problemi de beraberinde getirmekte ve et-
kileri genel eğilimler ya da kriz olarak adlandırdığı-
mız ani sıçramalar ile kendini göstermektedir. Oto-
motiv sektöründe ürün tarafı artan oranda daha çok 
yakıt tasarrufu yapan küçük araçlar, hibrid, elekt-
rik vb yeni yakıt türleri yönünde gelişirken, satış ka-
nalları yani yetkili bayiler tarafında da giderek artan 
rekabet  sonucunda kar oranları düşmekte, dolayısı 
ile işin sürdürülebilirliği ana konu olarak çıkmakta-
dır. Örneğin Japonya’da iflas eden bayi sayısı 2008’de 
39 iken 2009’da satışların düşmesi ile 50’yi bulmuş-
tur. ABD’de 2009 yılında gerek pazardaki daralmadan 
gerekse distribütör firmaların içine düştüğü krizden 
dolayı kapanan bayi sayısı 1700 rakamını aşmıştır. 
İtalya’da 1080 bayi üzerinde yapılan araştırmalar  her 
üç yetkili satıcıdan birinin işini kapatmak istediğini, 
fakat çıkış maliyetleri nedeni ile bu istediğini gerçek-
leştiremediğini göstermiştir. Yine ABD’de 2009 yılın-
da yetkili satıcıların %65’lik kısmının eleman çıkart-
mak zorunda kaldığı görülmektedir. Geçtiğimiz yıl 
ABD’de krize karşı bir önlem olarak devlet tarafından 
sağlanan teşvikler (Cash for Clunkers Programı) ile 
pazarda 700.000 araçlık bir ek hacim yaratılmıştı. Fa-
kat 2010 Şubat ayında yapılan bir araştırmada yetkili 
satıcıların %51’i yeni bir devlet teşvikini desteklerken, 
%49’luk kesim ise bu tür bir desteğin yalnızca mev-
cut talebi öne çektiği ve arkasından pazarın daha da 
küçüldüğünü belirtmiş ve pazarın geçici teşvikler ile 
inişli çıkışlı bir şekilde dalgalanması yerine sağlıklı bir 
şekilde gelişmesini tercih edeceklerini vurgulamıştır.

Aynı araştırmada en karlı iş yetkili satıcılar %48’lik 
çoğunluğu tarafından yine Servis olarak verilmekte, 

%37 ile İkinci El ardından gelmektedir. Yeni Araç sa-
tışını en karlı iş olarak ancak %9’luk bir kısım göster-
miştir.  

OYDER tarafından düzenlenen “Otomotiv Sektörü-
nün Geleceği” Panelinde belirtildiği üzere karlılık ko-
nusu giderek iş yönetim becerileri ve tekniklerinin 
uygulanmasını, finans ve bilgi yönetimini daha zo-
runlu hale getirmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde 
çok şubeli ve çok markalı yetkili satıcılar genel gider-
lerlerde avantajlar sağlamakta, sinerjiler yaratmakta 
ve riskleri dengelemektedir.  En büyük 25 bayi top-
lam yeni araç satışının İngiltere’de %28, Fransa’da 
%19, İtalya, İspanya ve Almanya’da %12 ve ABD’de 
%11’lik kısmını gerçekleştirmektedir. 

ABD’de görülen iyileşme emareleri büyük yetkili sa-
tıcı zincirlerini yatırımlar konusunda harekete geçir-
miştir. ABD’de AutoNation Inc., Group 1 Automotive 
Inc. Ve Ashbury Automotive Group  Inc. 2010 yılında 
yeni yatırımlara gireceklerini açıkladılar. 2008 cirosu 
14,4 milyar Dolar olan ABD’nin ve dünyanın en büyük 
bayi zinciri olan AutoNation Inc. yatırımlarını 2009’un 
iki katına çıkararak 2010 yılında 150 milyon Dolar ya-
tırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımın ağırlıklı olarak 
teknoloji altyapısı ve çalışanların eğitimleri ile tesisle-
rin yenilenmesine yönelik olacağı vurgulanmaktadır. 
2008 cirosu 4,7 milyar Dolar olan ve en büyük 6.bayi 
zinciri ünvanını taşıyan Ashbury Inc.2009’da yaptığı 
10 milyon Dolarlık yatırımı 2010’da 25 milyon Dolara 
çıkarmayı planlamaktadır. ABD’nin 3. büyük bayi gru-
bu olan Group 1 Inc. ise 2009’da 21,6 milyon Dolar 
yatırım yapmış olup 2010 yılında yatırım miktarını 40 
milyon Dolar’a çıkaracaktır. Bu yıl ABD’de hafif araç 
pazarının %14 artarak 11,9 milyon araca ulaşacağı 
tahmin edilmektedir.  ABD’de 2007’de 16,1 milyon ve 
2008’de 13,2 milyon adet olan araç satışları 2009’da 
10,4 milyon adede düşmüştü.

Fakat yalnızca ölçüsel büyüklük de tek başına karlılı-
ğı güvence altına almamaktadır. İnsana yatırım ve ça-
lışan sirkülasyonunun düşürülmesi, çalışanların mut-
luluğu ile müşteri memnuniyetinin sağlanması, müş-
teri ilişkilerinin aktif olarak yönetilmesi, sektörde pa-
zarlama açısından global gelişme ve trendlerin izlen-
mesi, yenilikçi yöntemlerin ülkemiz koşullarına uyar-
lanarak uygulanması, deneyimlerden dersler çıkara-
rak öğrenmek ve bunu işimize uygulamak önerile-
bilecek temel yaklaşımlardır. Verimlilik ölçmemiz ve 
iyileştirmemiz gereken bir faktördür. ABD’de yapılan 
son araştırmalar yetkili satıcıların 2010 yatırım ve gi-
der bütçelerinde % 34’lik bir payın Bilgi İşlem altyapı-
sı ve çalışanların eğitimlerine ayrıldığını göstermek-
tedir. 

Tüm değişim ve krizlere rağmen otomobil dağıtımı 
yetkili satıcılık sistemi üzerinden gerçekleşmeye de-
vam edecektir. Tehdit alternatif kanallardan çok, bil-
giyi yöneterek işimizi etkin ve etkili bir şekilde yürüt-
mekten, yani doğru işleri doğru şekilde yapmaktan 
geçmektedir. 

Saygılarımızla

Selim Güven
OYDER Genel 
Koordinatörü 
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Araç tescil 
işlemlerinde 
yeni dönem
İçişleri Bakanlığı’nın 
talimatına göre, 
vatandaşlar kimlik 
paylaşım sistemine kayıtlı 
adreslerinin dışındaki 
illerden ilk tescil işlemi 
gerçekleştiremeyecek.

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Mustafa Bahrettin Demirer imzasıyla 
yayınlanan ve 81 il valiliğine gönderi-
len uygulama talimatında, Karayolla-
rı Trafik Yönetmeliği`nin 30/b madde-
si gereğince araç sahiplerinin, araçla-
rını iş veya ikamet adreslerinin bulun-
duğu yerdeki trafik tescil kuruluşun-
da tescil ettirmeleri gerekecek. Ger-
çek kişiler adına yapılacak araç tescil 
işlemlerinde araç sahiplerinin MER-
NİS Kimlik Paylaşım Sistemi’nde bu-
lunan adreslerinin esas alınacağı kay-
dedildi. İlk tescil (yeni kayıt) ve kendi 
adına nakil işlemlerinde Kimlik Payla-
şım Sistemi’nde bulunan ikamet ad-
resleri esas alınacak. 

Trafik tescilinde 
“online” dönem

Pikap aracı 
olanlar dikkat!
Avrupa’nın en büyük 
pikap pazarı olan 
Türkiye’de satışları ciddi 
oranda etkileyecek yeni 
bir düzenleme yapıldı.

AB uyum yasaları çerçevesinde yapı-
lan değişiklikle birçok pikap mode-
li artık binek otomobiller gibi vergi-
lendirilecek. 6 Şubat 2010 tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlanan Gümrük Ta-
rife Cetveli Açıklama Notları, Motor-
lu Kara Taşıtları ile ilgili kısımda G.T.İ.P. 
87.03 tanımı değiştirildi. Bundan son-
ra bu tanıma giren pikaplar binek 
araç vergisi ile fiyatlandırılırken, 87,04 
kapsamını tutturanlar yüzde 4 ticari 
araç vergisinden fiyatlanmaya devam 
edecek.  

Online uygulamayla ilgili olarak Beşik-
taş İlçe Emniyet Müdürü Servet Sarıçi-
çek ilçe emniyet müdürlüğünde bilgi 
verdi. 1 Mart 2010 tarihinden itibaren 
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 
trafik tescil, pasaport ve silah ruhsat iş-
lemlerinin başvurularının online olarak 
yapılacağını belirten Sarıçiçek, bu iş-
lemlerin www.besiktas.iem.gov.tr web 
sayfasından yapılabileceğini söyledi.

Eski uygulamada emniyete gelen va-
tandaşların sıramatikten sıra alarak 
uzun süre beklediklerini ve bu bekleme 
neticesinde hem devletin hem de va-
tandaşların zaman ve mekan kaybına 

neden olduğunu kaydeden Sarıçiçek, 
online başvuruların faydalarını şöyle sı-
raladı: “Evden, işyerinden veya cep te-
lefonundan web sayfamıza girmek su-
retiyle randevu alınabilecek. Randevu 
saatini vatandaşlarımız kendisi belirle-
yebilecek. Dosyalar işlem yapmak üze-
re randevu saatinde hazır hale getirile-
cek ve zaman kaybı önlenmiş olacak. 
Araç ve insan yoğunluğu azalacak. Yeni 
plaka kaydında vatandaşlarımız plaka-
sını web sayfamızdan seçebilecek.”

İnternet sayfasından yeni sistemi uy-
gulamalı olarak anlatan Sarıçiçek, 
Beşiktaş’ın pilot bölge olarak seçildiği-
ni kısa zaman içinde uygulamanın tüm 
İstanbul’a yayılacağını ifade etti.

Uygulamayı haber alan ancak eski sis-
tem ile pasaport başvurularını yapan 
vatandaşlar, uygulamanın çok güzel ol-
duğunu, bu sayede emniyette bekle-
me yapmaktan kurtulacaklarını söyle-
di. 

Türkiye’de ilk kez pasaport, 
trafik tescil ve silah ruhsat 
işlemlerinin başvuruları 
online olarak Beşiktaş İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nde 
yapılabilecek.

Kamu aracına 15 yaş sınırı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından ha-
zırlanarak, kurum ve kuruluşların gö-
rüşüne açılan “Enerji Verimliliği Strate-
ji Belgesi Taslağı” ile enerjide verimli-
lik sağlayacak bir dizi tedbir gündeme 
geldi. Bu tedbirlerden biri de kamu ku-
ruluşlarında 15 yılını doldurmuş araçlar 
trafikten kaldırılacak. Taslakta yer alan 

bazı düzenlemeler şöyle: Yüksek motor 
hacimli binek aracı vergisinin yükselti-
lecek. Araçlarda enerji verimliliği etike-
ti uygulanacak. Etiketli araçtan köprü 
ve yol ücreti alınmayacak.

Yıl içerisinde ücretsiz toplu taşıma gün 
sayısının artırılacak. Kamu kuruluşların-
daki 15 yılını doldurmuş araçların tra-
fikten kaldırılacak.  

Enerjide verimlilik için 
konutlardan ulaşıma kadar 
pekçok alanda tedbir 
alınması planlanırken, 
kamu araçlarında 15 
yılını doldurmuş olanların 
trafikten kaldırılması 
öngörülüyor.
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Ömür boyu ehliyet dönemi bitiyor
Sürücü belgeleri AB ile 
uyumlu hale getiriliyor. Bir 
ömür boyu tek bir ehliyetle 
araç kullanma dönemi 
kapanıyor.

Ehliyet konusunda AB standartları ge-
liyor. Öngörülen trafik reformlarıyla, 18 
yaşında ehliyet alıp yıllarca aynı ehli-
yetle otomobil kullanma dönemi ka-
panacak. AB stratejisi 2010 - 2011 Ey-
lem Planı, 2918 sayılı Karayolları Tra-
fik Kanunu’na göre ilk etapta sürücü 
ehliyetleri AB standardına kavuşacak. 
Daha sonra kamu ulaştırma araçları-
na hız sınırlayıcı teknik cihazlar takıla-
cak; sürücü belgeleri sadece 5 yıl için 
geçerli olacak. Belgeyi kullanmaya de-
vam etmek için yeniden ehliyet sına-
vına girilecek. İlk kez ehliyet alanlara, 
2 yılı kapsayan staj dönemi verilecek. 
Bu kişiler ‘2 yıllık stajyer sürücü belge-
si’ ile araçlarını kullanabilecek. Bu süre-
de 2 kez kırmızı ışıkta geçen, 2 kez hız 
limitini aşan, uyuşturucu ve alkol etki-
siyle araç kullananların ehliyetleri ta-

mamen iptal edilecek. Hükümetin, “Re-
formları, AB istediği için değil, halkımı-
zın yaşam düzeyini, hak ettiği seviye-
ye yükseltmek için yapıyoruz, yapma-
ya da devam edeceğiz” şeklinde verdi-
ği taahhüt, trafik canavarının yok edil-
mesini de kapsayacak kadar genişledi. 
Bakanlar Kurulu’nun önceki gün kabul 
ettiği Türkiye’nin katılım süreci için ‘AB 
stratejisi 2010-2011 Eylem Planı’ 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda bir 
reform niteliği taşıyor. AB ile müzake-
re eden Türk yetkililerin verdiği bilgiye 
göre “Ülkemiz sürücü belgelerinin AB 
sürücü belgeleriyle uyumlaştırılması; 
belirli araçlara hız sınırlayıcı teknik ci-
haz takılması” olarak belirtilen kanun 
değişikliği, kısa ve orta vadede köklü 
değişiklikler getiriyor.  Sürücü 

belgelerinin 
şekli 
değişiyor

Yeni ehliyetin ön yüzünde  fo-
toğraf, ad-soyad, doğum yeri, 
tarihi, geçerlilik süresi yazılacak, 
ehliyetin verildiği yer ve makam, 
belge no, imza, adres ve sürücü 
belgesi sınıfı yer alacak. Sağ üst 
köşede TR kısaltması bulunacak 
ve ehliyetler yeniden sınıflandı-
rılacak. Otomobil kullananlara 
BE sınıfı ehliyet verilecek. Sürü-
cü otomobilin yanı sıra otobüs 
kullanmaya da yetkiliyse, BE’nin 
yanına ‘BE C1E gh’  şeklinde ek 
harfler yazılacak. Kamyon sürü-
cülerinin sınıfı CE, otobüs, mi-
dibüs, minibüs, römorklu mini-
büs kullanıcılarının D, D1, D1E, 
DE olacak. Traktör sürücülerine 
F, iş makinesi sürücülerine G, sa-
kat ve hastaların kullandığı mo-
tosiklet ve otomobil sürücüleri-
ne ise H sınıfı verilecek. 

Dört araçtan üçü kaskosuz
Türkiye’deki araçların kasko yaptırma 
oranlarını inceleyen bir analize göre, 
trafikteki her dört araç sahibinden üçü 
büyük risk altında. Özel sigorta güven-
ce oranı otomobillerde yüzde 30, mi-
nibüslerde yüzde 25, otobüslerde yüz-
de 34, kamyonetlerde yüzde 36, kam-
yonlarda ise yüzde 38 olarak gerçekleş-
ti. Motosikletlerde ise kasko yaptırma 
oranı yüzde 1’in altında kaldı. Kanunen 
zorunlu olan zorunlu trafik sigortasını 
yaptıranların sayısının kasko yaptırmış 
olanlara göre oldukça fazla olduğu be-

lirtiliyor. Ancak uzmanlara göre bu 
durum ne yazık ki araç sahibinin 

sadece maddi riskini bir miktar 
azaltabiliyor. Zorunlu trafik 
sigortası araç sahibinin her-
hangi bir kaza anında kar-
şı tarafa verebileceği mad-
di ve bedeni zararları belir-
li limitler dahilinde güven-
ce altına alıyor. Ancak sigor-

talı araç sahibinin kaza anında 
kendisinin karşılaştığı maddi ya 

da bedeni zararları karşılamıyor. 
Üstelik araca gelebilecek zararlar sade-
ce trafik kazası sırasında oluşmuyor. 

Türkiye’de trafikteki her 
dört araçtan üçünün 
kaskosunun olmadığı, risk 
altındaki kişi sayısının ise 
9.5 milyonu bulduğu ortaya 
çıktı.
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Araçlarda 
çocuk oto 
koltuğu zorunlu 
oluyor

Shell ve 
Hyundai 
işbirliği 

Araçlarda çocuk koltuğu 
bulundurma zorunluluğu 
önümüzdeki haziranda 
başlıyor. 

Shell ve Hyundai Motor 
Company, global yağ 
sözleşmesini yeniledi.

Araçlarda çocuk oto koltuğu bulun-
durma zorunluluğu, çocuk oto koltuk 
pazarını yüzde 60 büyütecek. Büyük 
bir kısmı ithal olmak üzere Türkiye’de 
geçen yıl 30 bin adet çocuk oto koltu-
ğu satıldığını belirten sektör yetkilile-
rinin tahmini 2010 yılında 40 bin adet 
satış rakamına ulaşılacağı yönünde. 
Önümüzdeki Haziran ayından itiba-
ren çocuk koltuğu uygulaması res-
men başlayacak.. 

Shell ve Hyundai Motor Company, 
global yağ sözleşmesini yeniledi. An-
laşma kapsamında Shell, 2015 yılına 
kadar Hyundai’nin yağ ihtiyacını kar-
şılamayı sürdürecek. Müşteri mem-
nuniyetini ve bağlılığını artırmak için 
Shell, Hyundai bayileri ile birlikte çok 
sayıda program ve atölye çalışması 
gerçekleştiriyor.  

Arkas Otomotiv, bünyesine 
iki marka ekliyor

Chery bayileri Antalya’da 
bir araya geldi

Şirket olarak kriz yılı 2009’da pazarın 
üstünde bir büyüme gerçekleştirdik-
lerini kaydeden Arkas Otomotiv Genel 
Müdürü Önder Cider, şu an yüzde 1,18 
olan pazar payını, temsilciliğini alacak-
ları iki markayla yüzde 2,5’e çıkaracakla-
rını söyledi. Cider; şunları söyledi: “Ara-
larında Citroën, Chevrolet, Ford, Maz-
da, Opel, Peugeot, Volvo ve Renault 
Trucks’ın da yer aldığı 8 markayı temsil 
ediyoruz. 2009 yılında toplam pazar bir 

Antalya Belek Alva Donna Hotel’de ya-
pılan Chery Bayi Toplantısı’na Mermer-
ler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yüksel Mermer, Mermerler Şirket-
ler Grubu Genel Koordinatörü Volkan 
Eren, Mermerler Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı ve Genel Mü-
dür Murat Mermer, Mermerler Otomo-
tiv Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M. Sedat 
Piroğlu, Chery Teknik Genel Müdür Yar-

önceki seneye göre yüzde 12,77 büyü-
me gerçekleştirirken biz yüzde 30 bü-
yüdük. Tüm markalar bazında 6 bin 500 
yeni araç satışı yaparak pazardan 1,18 
pay aldık. Satış paylarımızı her marka-
da neredeyse eşit oranda yükseltmeyi 
başardık.”

Geçen yıl 6 bin 500 sıfır, bin 100 adet 
de ikinci el araç satarak 300 milyon TL 
ciro elde ettiklerini ifade eden Cider, 
ocak ayında işlerin ciddi anlamda can-
landığına işaret etti. Bu canlılığın satış-
larına da yansıyacağını belirten Cider, 
bu gidişatın devam etmesi durumunda 
2010’da 6 bin 900 adet sıfır, 2 bin adet 
de ikinci el otomobil satacaklarını söy-
ledi. Cider, “Hedefimiz Türkiye’nin en 
büyük çok markalı bayi organizasyonu 
olmayı sürdürmek” dedi. Gelecek 5 yıl 
için iç pazarda büyümeyi hedefledikle-
rini ifade eden Önder Cider, Dubai’den 
bayi açma teklifi aldıklarını da sözlerine 
ekledi. 

dımcısı Muhittin Kora, Chery Doğu Av-
rupa ve Türkiye Genel Müdürü James 
Guo, Chery Doğu Avrupa ve Türkiye Sa-
tış Müdürü Zhou Sheng katıldı.

Toplantıda konuşan Mermerler Oto-
motiv Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Genel Müdür Murat Mermer, 
Chery’nin Türkiye’de fabrika kurması ile 
ilgili olarak ‘Yatırım konusundaki geliş-
melerin fizibilite çalışmaları ve hükü-
metin vereceği destekle ilgili. Son aşa-
malara geldik. Konya, Adapazarı, Eski-
şehir başta olmak üzere pek çok ilden 
yatırımı burada yapın tarzında talepler 
geldi. Hangi ilde karar verilirse verilsin 
öncelikle Türk ekonomisi kazanacaktır. 
Niche, Change gibi modellerin yanısıra 
Kimo’nun yeni versiyonunu Türkiye’de 
üreteceğiz. 2000 binden kişiye istih-
dam sağlayacağız.’ dedi.  

Temsil ettiği 8 marka ve 
22 satış noktasıyla Arkas 
Otomotiv, bünyesine 
katacağı iki yeni 
markayla bu konumunu 
güçlendirmeyi hedefliyor. 
Firma; 5 yıl içinde temsil 
ettiği marka sayısını 10’a, 
pazar payını ise yüzde 2,5’e 
çıkarmayı hedefliyor.

Mermerler Otomotiv’in 
gücüyle pazarda 
büyüyen Chery’nin 5.Bayi 
İletişim Toplantısı, 11-14 
Mart tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleştirildi. 
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Peugeot 
bayileri 
ödüllendirdi
Peugeot Genel Müdürü 
Jean-Marc Gales hizmet 
kalitesi yönünden 
Avrupa’daki en iyi bayileri 
ödüllendirdi. Kalite 
ödüllerinin ikincisinde, 
Peugeot Genel Müdürü 
Jean-Marc Gales hizmet 
kalitesi yönünden 
Avrupa’daki en iyi 
bayileri ödüllendirdi 
ve Markanın “etkinliği 
müşteri ilişkilerinin 
kalbine yerleştirmek” 
taahhüdünün önemini 
vurguladı.

200 yıllık yaratıcılık deneyiminden 
güç alan Peugeot, 2010 yılında, sti-
linin çizgilerini, görsel kimliğini ye-
niliyor, ulaşım çözümleri yelpazesi-
ni tamamlıyor ve uluslararası pazar-
lardaki iddiasını sürdürüyor.Ödül Tö-
reni Paris’te düzenlendi.Peugeot Ge-
nel Müdürü Jean-Marc Gales, Avru-
pa Bayi Ağı’nın 1200 temsilcisi ara-
sında, yeni araç satışı ve satış sonra-
sı olmak üzere iki temel ticari faaliyet 
alanında hizmet kalitesi yönünden 
en fazla ilerleme gösteren bayileri 
ödüllendirdi.  Türkiye’den İzmir Arkas 
Otomotiv’den Serkan Sarlı ve Elazığ 
Ilıcak Otomotiv’den Emin Ilıcak ödül 
almak üzere Paris’te düzenlenen tö-
rene katıldılar ve ödüllerini Peugeot 
Genel Müdürü Jean Marc Gales’den 
aldılar. Peugeot, binek ve ticari araç-
larıyla, scooter’larıyla, bisikletleriy-
le ve geniş hizmet arzıyla global bir 
ulaşım yelpazesi sunan tek marka ko-
numunda bulunuyor. 10 000 satış ve 
servis noktası ile 160 ülkede faaliyet 
gösteren Peugeot, dünyanın her ye-
rinde işlevsellik ile heyecanı bir araya 
getiriyor. 2009 yılında Peugeot, tüm 
dünyada toplam 1 842 000 adet ile en 
fazla satış gerçekleştiren Fransız mar-
kası oldu.  

Bilenoto.com.tr sevindirdi!

Amerika’nın önde gelen kuruluşların-
dan Web Marketing Association (Web 
Pazarlama Derneği) tarafından her yıl 
düzenlenen ve en iyi web sitelerinin se-
çildiği “Web Award” ödülleri sahiplerini 
buldu.

96 farklı kategoride, dünya çapında en 
iyi web sitelerinin ödüllendiriliği orga-
nizasyonda otomotiv kategorisinde 
dünyanın önde gelen şirketlerinin ya-
nında Bilen Otomotiv  ‘En Seçkin Web-
sitesi’ (Outstanding Web Site) ödülüne 
layık görülen tek Türk şirketi oldu.

Bu yıl 13.’sü düzenlenen ve dünya ça-
pında en yenilikçi ve öncü web sitele-
rini ödüllendirmeyi amaçlayan Web 
Award, aday web sitelerini tasarım, ye-

nilikçilik, içerik, teknoloji, interaktivite, 
özgünlük ve kolay kullanım kritleri doğ-
rultusunda sıkı bir elemeden geçirerek 
değerlendirmektedir.  Bu sıkı değer-
lendirme sürecinin ürünü olarak Web 
Award dünyada saygınlık gören önem-
li bir organizasyon olarak yerini sağlam-
laştırmaktadır.

Otomotiv kategorisinde “En Seçkin 
Websitesi” ödülüne layık görülen bile-
noto.com.tr, kullanımı kolay, zarif tasa-
rımı ve sürekli güncellenen detaylı bil-
gileri tüketiciye ulaştırmasıyla kullanıcı-
sının arzu ettiği biçimde tasarlanmıştır. 
Birçok hizmeti interaktif şekilde sunan 
site, CE/Positive tarafından en güncel 
web teknolojileri adapte edilerek 2009 
yılı başında devreye alındı.

1979 yılında Mersinde perakende oto-
motiv yedek parça ticaretine başlayan 
Bilen Otomotiv, günümüzde Tofaş’ın 
distribütörlüğünü üstlendiği Fiat, Alfa 
Romeo ve Lancia markalarının satış ve 
sonrası hizmetlerini tek noktada sunan 
Mersin yetkili bayisi konumundadır. Ye-
nilikçiliği, sürekli gelişimi ve değişimi 
ilke edinmiş insan kaynağı ve kurumsal 
yapısıyla; çevresine güven veren öncü 
bir hizmet şirketi olmak vizyonuyla ha-
reket eden Bilen Otomotiv eğitim ve 
sağlık konularında yürüttüğü sosyal so-
rumluluk projeleri ile de Mersin’in kal-
kınmasına yardım etme çabasındadır.

96 farklı kategoride, 
dünya çapında en iyi web 
sitelerinin ödüllendiriliği 
organizasyonda otomotiv 
kategorisinde dünyanın 
önde gelen şirketlerinin 
yanında Bilen Otomotiv  
'En Seçkin Websitesi' 
(Outstanding Web Site) 
ödülüne layık görülen tek 
Türk şirketi oldu.
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Otomotiv sektöründe dağıtım kanalında 55 marka 
ve yine bunların satış ve satış sonrası hizmetlerine 
ait distribütörlügünü yapan 35 distribütör firmaya 
yetkili satıcılık sözleşmesi ile hizmet veren tüm Tür-

kiye sathına yayılmış 1.292 adet sıfır kilometre oto-
mobil yetkili satıcısı mevcuttur.

Bölgesel bazda bakıldığında büyük bir kısmı gelişmiş ül-
kelerdeki benzer yatırım ölçeklerininde üzerinde, yapmış bu-
lundukları ciddi yatırımlar faaliyet gösteren bir yetkili satıcılık 
yapısı görülmektedir. Bu Yetkili satıcıların 472 adet ile yüzde 
36’sı Marmara, 165 adet ile yüzde13’ü iç Anadolu, 166 adet ile 
yüzde 13’ü Akdeniz, 161 adet ile yüzde 12.5’i Ege, 124 adet ile 
yüzde 9.5 Karadeniz, 108 adet ile yüzde 8.5’i Doğu Anadolu, 
96 adet ile yüzde 7.5 Güneydoğu Anadolu bölgesinde faali-
yet göstermektedir.

Değişik bölge, lokasyon ve pazar paylarına sahip olmasına 
rağmen yüksek distribütör standartları veya bir kısmı da ras-
yonelliğin ötesine geçen kişisel düşünceler ile benzer büyük-
lükteki yatırımlara sahip olan bu tesislerin yatırım geri dönüş 
oranları ve kârlılığına bakıldıgında hiçte iç açıcı olmayan bir 
tablo ile karşı karşıya kalındığı görülmektedir.

Son 5 yıllık periyod içindeki bayi kârlılığı ve gelişimi dikka-
te alındığında her geçen gün yapılan ciddi fiziki yatırımlar ile 
büyüyen yetkili satıcılık yapısının kârlılık ve rasyonel ticari fa-
aliyetler açısından aynı performansı gösterememiş olduğu 
çok açık bir gerçektir.

Otomotiv sektöründeki 
kârsızlık problemine 
yapısal bir yaklaşım

Sektör içindeki arz talep 
dengesizliğinin adeta sürekli 
bir hal almasıyla ortaya çıkan 
yoğun rekabet ve yüksek 
hizmet standartlarının sürekli 
artırmış bulunduğu sabit giderler 
neticesinde sektörün ortalama 
kârlılık oranı, zaman zaman 
mevcut yatırımların bırakın 
kuruluş maliyetlerini, sabit işletme 
giderlerini dahi karşılayamayacak 
derecelere düşmüştür.

OYDER Genel Sekreteri
Kâzım Yılmaz
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Sektör içindeki arz talep dengesizliğinin adeta sürekli bir hal 
almasıyla ortaya çıkan yoğun rekabet ve yüksek hizmet stan-
dartlarının sürekli artırmış bulunduğu sabit giderler netice-
sinde sektörün ortalama kârlılık oranı, zaman zaman mevcut 
yatırımların bırakın kuruluş maliyetlerini, sabit işletme gider-
lerini dahi karşılayamayacak derecelere düşmüştür.

Bu sürecin sonunda ortaya çıkarak mevcut durumu daha da 
derinleştiren küresel krizin de tüm dünyada ve ülkemizde bil-
hassa otomobil sektörünü gerek üretim ve dağıtım ve gerek-
se de yan sanayi ve istihdam açısından oldukça trajik bir bi-
çimde etkilediği herkesin malumudur.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Amerika’da bile çok 
ciddi hükümet desteklerine rağmen yüz yıllık dev markalar if-
lasın eşigine gelmiş ve bir kısmı da bir daha aynı hale gele-
meyecek derecede ağır hasar içeren zararlar nedeniyle radi-
kal tasarruf kararları alarak küçülme yoluna gitmişlerdir.

Avrupa pazarı ve Türkiye açısından da bu durum bir deği-
şiklik arz etmemektedir. Türkiye otomobil sektörüde üretim-
den dağıtım ağına tüm akslarıyla hem iç pazar hem de ihra-
cat yapmış bulunduğu Avrupa pazarındaki radikal daralmayı 
çok ciddi bir biçimde hissetmiş ve gerek fabrikalardaki ve yan 
sanayideki üretimin zaman zaman durması ile ortaya çıkan 
toplu işten çıkarmalar gerekse de yetkili satıcıların oluşturdu-
gu dağıtım ağındaki ağır stok ve yüklü işletme maliyetlerinin 
meydana getirdigi mali yükler nedeniyle küçülmeye başlaya-
rak benzer tasarruf tedbirlerini uygulamaya sokmuştur.

Son 5 yıldaki değişimi de bu çerçevede değerlendirmekte 
fayda vardır. Yani sektör yaptığı yatırımlara paralel bir kârlılık 
gelişimi gösteremediği için genel anlamıyla kendini bu tip 
olağanüstü kriz durumlarında da koruyabilecek bir işletme 
sermayesi birikimine sahip olamamıştır.

Bu ve benzeri sebebler neticesinde gelinen nokta itibarıy-
la sektörün dağıtım ağını oluşturan yetkili satıcılık bir kaç 
özel ve münferit istisna dışında dışarıdan göründüğü gibi bir 
pembe tablo içinde değildir ve  iç ve dış konjuktürdeki mev-
cut fiili durum nedeniyle de kısa vade de bu tabloyu değişti-
recek pozitif bir gelişme durumu gözükmemektedir

Türkiye sathına yayılmış 1.294 yetkili satıcının, bulundukları 
bölge ve yine o bölge içindeki lokasyon dağılımlarına göre 
değişen miktarlarda ciro ürettikleri bir gerçektir. Daha çok 
Marmara bölgesi ile diğer bölgelerdeki büyük şehirlerde ko-
numlanmış otomobil yetkili satıcılıklarında görülen hızlı ve 
hacimli büyümenin bu yeni süreç ile bir kesintiye uğrayaca-
ğını ve bir miktar tersine de dönerek küçüleceğini ve hatta bir 
takım büyük ölçekli yerlerde de mevcut maliyetleri azaltmak 
maksadıyla aynı yerler içinde hem satış hem de servis olarak 
çok markalılıga geçiş olabileceğini de söylemek mümkündür.

Çünkü, halihazırdaki mevcut faaliyet şekilleri ile çok yüksek 
oranlara ulaşan sabit ve değişken giderlerini karşılamaktan 
uzak bir hal ile kuşatılan bu sektörün daha uzunca bir süre 
bu hacimleri bu haliyle muhafaza etme imkanı olmayacaktır. 
Yani sektöre yeni girecek yatırımcı sayısındaki azalış ile bera-
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ber halihazırda sektör içinde mevcut girişimci açısından da 
bir takım komple çıkışlar veya birleşme ve devirler olabilece-
ğini söylemek mümkündür.

Bugün büyük şehirlerde yapılacak ortalama büyüklükte-
ki yeni bir plazanın arsa bedeli dahil maliyetinin asgari beş 
milyon dolardan başlayıp 10 milyon dolarların üzerine çıktığı 
gerçeğinden hareket ile oldukça yetersiz olduğu bilinen mev-
cut kâr marjları nedeniyle de bu ve benzeri bir yatırımın geri 
dönüş sürecinin rasyonel bir biçimde tahmin etmek imkanın 
da yokluğu dikkate alınırsa yukarıda ifade etmeye çalıştığım 
hususların daha da iyi anlaşılabileceği kanaatindeyim.

Yani sektör üretiminden, dağıtımına kadar olan zincirin için-
de yer alan çok sayıdaki yatırımcının bazen rasyonelliğinde 
ötesine geçen bir anlayış ile oluşturdukları kapasite fazla-
sı nedeniyle daha ne kadar süreceği de belli olmayan fiili bir 
dengesizlik durumu ile  karşı karşıyadır. Bu durumun doğal 
sonucu olarakta tüm ticari faaliyetleri bundan negatif olarak 
etkilenmektedir.

Netice olarak yukarıda izah etmeye çalıştığımız bu olumsuz 
tabloyu hem yetkili satıcı hem de sağlayıcı (distribütör) açı-
sından müspet anlamda değiştirmek suretiyle duzeltilebil-
mesine dair birkaç çözüm önerisi zikredecek olursak bunlar-
dan başlıcaları şöyle:

4- Sağlayıcı yönetim sistematiğinin önemli önceliklerinden 
biri olan tüm yetkili satıcılarının markanın istediği standart ve 
kalitede hizmet verebilmesi hususunu kesintisiz bir biçimde 
temin etmek istiyorsa, yetkili satıcının bu anlamda sergilemiş 
bulundugu tüm ticari faliyetlerinden reel anlamda verim al-
masını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmesi luzumu-
nu da önemsemelidir.

5- Sağlayıcı markaların yüksek pazar payı öngörüleri ile tes-
pit etmiş bulunduğu fiktif satış hedefleri altında ezilen yetkili 
satıcı teşkilatının da bu ihtirasa kapılmadan makul ve mantık-
lı düşünmek ve hareket etmek suretiyle daha kompact ve ya-
lın yapılar ile çalışarak tüm ticari faaliyetlerinden reel anlam-
da kâr etmeye odaklanması ve mevcut sabit işletme maliyet-
lerini mutlaka düşürmesi gerekmektedir.

6- Yetkili satıcı tarafından yapılması düşünülen yeni yatırımla-
rın mutlaka profesyonel bir fizibilite çalışması sonrasında or-
taya çıkacak fayda maliyet ve geri dönüşüm sürelerini içeren 
ekonomik kârlılık raporundan sonra işleme konulması ve ger-
çek kullanım kapasiteleri ölçüsünde yapılarak bu konuda hiç-
bir zaman rantabl çalışamayacak ölçülerde yatırımlar ile ka-
pasite fazlası oluşturacak aşırılıklardan kaçınılması en önemli 
unsurlardan biri olarak dikkate alınmalıdır.

7- Yetkili satıcı tarafından çok ciddi ve disipliner bir biçimde 
yapılması gereken stok yönetimi, likidite ödeme ve tahsilat 
dengesinin sağlanması banka kredisi ve diğer finans enstrün-
manların çok hesaplı ve kontrollü bir biçimde kullanılması ve 
tum faaliyetlerin yürütümüne ait genel tasarruf tedbirlerinin 
devreye sokulması şirketlerin sağlıklı bir biçimde hayatlarını 
sürdürebilmesi açısından önemli bir zorunluluk olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

8- Yetkili satıcı ortaya koyduğu tüm ticari faaliyetlerini daha 
profesyonel ve hassas ölçüm sistemleriyle kontrol etmek su-
retiyle tüm süreçlerdeki verimliligini izlemesi zaruridir. Bu an-
lamda bu zamana kadar sergilenmiş bulunan ticari alışkanlı-
larında dışında olan daha akılcı ve tutarlı satış stratejileri ile 
hareket edilmesi ve yapılan her faaliyette karın hedeflenmesi 
en önemli önceliklerden biri haline getirilmelidir.

9- Tüm yetkili satıcılar kendi marka konseylerini gerçek an-
lamda sahiplenmek suretiyle konseyler bazında daha sık bir 
araya gelerek mevcut durumlarına ait objektif balış açılarını 
içeren gerçek ve ölçülebilir sorun tespit ve çözüm önerileri-
ni somut ve rasyonel yol haritalarıyla  kendi marka yönetim-
leriyle beraber yeniden değerlendirmeleri özel bir önem ar-
zetmektedir.

Netice olarak hem mevcut krizin etkilerinin azaltılması hem 
de genel anlamıyla pozitif yönde bir yapısal dönüşümün sağ-
lanmasına yönelik bir çalışma için gerekli olan temel ihtiyaç 
ve konsensus bu konudaki tüm partnerlerin ortak ve man-
tıklı bir çözüm üzerinde anlaşma iradesini paylaşmaları ve bu 
konuda gerçekten gayret sarfetmelerinden geçtiğini bir kez 
daha önemle hatırlatmak istiyor ve işlerinizdeki başarıların 
devamını temenni ediyorum. 

Bugün büyük şehirlerde yapılacak ortalama bü-
yüklükteki yeni bir plazanın arsa bedeli dahil ma-
liyetinin asgari beş milyon dolardan başlayıp 10 
milyon dolarların üzerine çıktığı gerçeğinden hare-
ket ile oldukça yetersiz olduğu bilinen mevcut kâr 
marjları nedeniyle de bu ve benzeri bir yatırımın 
geri dönüş sürecinin rasyonel bir biçimde tahmin 
etmek imkanın da yokluğu dikkate alınırsa yukarı-
da ifade etmeye çalıştığım hususların daha da iyi 
anlaşılabileceği kanaatindeyim.

1- Sağlayıcılar açısından kendi yetkili satıcı Network’larını 
tüm zayıf ve güçlü unsurlarıyla yeniden bir değerlendirmeye 
tabi tutarak, rehabilite etmesi suretiyle, bu yapıların makul ve 
mantıklı ölçüler içinde kâr edebilmelerini sağlamayı önemli 
önceliklerinden biri haline getirmelidirler.

2- Sağlayıcı tüm satış sonrası faaliyetlerinin yeniden gözden 
geçirilerek bu konuda faaliyet gösteren yetkili satıcıların bu 
işten verimli bir biçimde nemalanıp hiç olmazsa bu kriz süre-
ci boyunca sabit giderlerini karşılayabileceği bir faaliyet geli-
rine ulaşabilmesi için gerekli olan yapısal değişikliklerin ger-
çekleştirilmesi zaruridir.

3- Sağlayıcılar bu işin esas noktası olan marka bazında ger-
çek ve satılabilir bir pazar hedefi ve ürün fiyatlamaları ile yola 
çıkmak suretiyle gerek kendileri ve gerekse de yetkili satıcıları 
yüksek arzdan  ve yanlış ürün fiyatlandırılmasından kaynakla-
nan stok ve finansman yükü altında ezilmesini önleyecek ted-
birleri almalıdırlar.

Son 5 yıllık periyod içindeki bayi kârlılığı ve ge-
lişimi dikkate alındığında her geçen gün yapı-
lan ciddi fiziki yatırımlar ile büyüyen yetkili satı-
cılık yapısının kârlılık ve rasyonel ticari faaliyetler 
açısından aynı performansı gösterememiş olduğu 
çok açık bir gerçektir.
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OYDER 
sektörü 
aynı 
platformda 
buluşturdu!

Sektöre vizyon katmak amacıy-
la OYDER tarafından düzenlenen 
Otomotiv Sektörünün Geleceği 
konulu panel 24 Şubat 2010 günü 
gerçekleşti. Rahmi Koç’un onur 
konuğu olarak katıldığı panelde 
sektörün dikkatini çeken başlık-
lar ön plana çıkarken, sektör an-
ketlerinin sonuçları da paylaşıldı. 
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"Otomotiv Sektörünün 
Geleceği" pane 
OYDER’in düzenli 
olarak bölgesel 
ve ulusal bazda 
yaptığı vizyon 
toplantılarından 
birisidir. Sürekliliği 
olan bu toplantılarda, 
tüketiciye dokunan 
tek otomotiv 
derneği olarak hem 
piyasaların nabzını 
tutuyor, hem de 
üyelerimizin gelecek 
planlarına katkıda 
bulunuyoruz.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, 20’inci kuru-
luş yılı kapsamında ‘Otomotiv Sektörünün Ge-
leceği’ konulu sektör panelini gerçekleştirdi. 
Hürriyet, Cnbc-e, OPET, Vdf, Autopia ve HDI 
Sigorta’nın destekleri ile gerçekleşen panelin 
Onur Konuğu Koç Holding AŞ Şeref Başkanı 

Rahmi M. Koç oldu.

Panele, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Aclan Acar, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası CEO’su Ali 

Pandır, otomotiv sektöründe Avrupa çapında etkinlik-
ler yürüten Prof. Dr. Leonardo Buzzavo, çok şubeli ve üç ülke-
de faaliyet gösteren bayi zincirlerinden 110 şubeli AVAG AG 
(Almanya) CEO’su Dr. Borkowski deneyimlerini Türk otomotiv 
sektörü ile paylaştı. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Du-
rak ile ODD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar öğle ye-
meği sohbet konuşmacısı olarak, Hyundai-Assan Genel Mü-
dürü Kurthan Tarakçıoğlu ise panelin moderatörlüğünü üst-
lenerek olarak katkı sağladılar.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren OYDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tarık Taşar dernek olarak hedeflerini yeniden ya-
pılandırdıklarını ve sektörün tüketiciye dokunan tek sivil top-
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lum kuruluşu oldukları için ilerleyen dönemde tüketicinin 
nabzını tutma yönünde daha ağırlıklı çalışmalar yapacaklarını 
belirtti. Taşar ayrıca 2010’da OSD, ODD, TAYSAD, NADA (ABD), 
CECRA (Avrupa) ve Japonya’dan JADA, JASPA gibi kuruluşlar 
ile yapacağımız işbirlikleri ile sektöre damgasını vuracak pro-
jelere imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

OYDER Başkanı Tarık Taşar panelde yaptığı konuşmada; 
“Türkiye’nin en saygın Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan 
OYDER’in düzenlediği ve “otomotiv’in geleceğinin tartışıla-
cağı konferansımıza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür 
ederim.

Otomotiv sektörü Türkiye Ekonomisine yüksek katma değer 
yaratan, sürdürülebilir, gelişmeye açık, rekabet gücü yüksek, 
ihracatta bir numara olmuş, yenilikçi ve yaratıcı kabiliyeti yük-
sek güçlü bir sektördür. 

Bu durumun farkına varan ve küreselleşme ile birlikte ülkemi-
ze gelen yabancı sermaye yatırımları, artan üretim kapasitele-
ri, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir kalite gibi 
kavramların her geçen gün biraz daha içselleştirilmesi, yetki-
li satıcı vizyonlarını ve organizasyonlarını değiştiriyor ve sü-
rekli geliştiriyor.

Sayıları 1300’e, yatırımları 5 milyar dolara ve toplam istihdam-
ları 70.000 kişiye ulaşmış yetkili satıcıların daha da kurumsal-
laşması ve güçlü temsili açısından OYDER büyük bir boşluğu 
dolduruyor.

OYDER yetkili satıcıların daha verimli çalışmaları ve hizmet 
kalitesi standartlarının yükseltilmesi için beklentileri yakın-
dan takip ederek, çalışmalarını bu beklenti ve önceliklere 
göre şekillendiriyor. 

BU yıl 20. Yılını kutlayan OYDER’in yapısı, bundan sonra daha 
fazla tüketicinin nabzını tutan, mevcut durum analizlerini hız-
la yaparak yorumlayan, ekonomik ve siyasal göstergeleri ya-
kından takip ederek, geleceğe dönük tahminlerde bulunan, 
böylece gerek kendi üyelerine ve gerekse sektördeki diğer 
oyunculara ve kamuoyuna fayda sağlayan enteraktif bir yapı-
ya hızla kavuşacaktır.

Geçtiğimiz yıl daralan ekonomiler bizlere; kendi iç dinamik-
leri ve pazarları güçlü olan ülkelerin krizden daha az etkilen-
diklerini gösterdi. Tamda bu noktada yetkili satıcılarımız, sa-
hip oldukları bilgi, birikim ve deneyimlerle, yurt geneline yay-
gınlaşmış ve bölgelerinin en güçlü yapıları olarak, ekonomi-
mizin güçlü birer yapıtaşı olduklarını bir kez daha kanıtladılar.
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Dernek olarak, başta TOBB, Üretici-
ler, Distribütörler, Üniversiteler, Reka-
bet Kurumu, ilgili Bakanlıklar, Sivil Top-
lum Örgütleri, OSD, ODD ve TAYSAD 
gibi sektörün diğer dernekleri ile et-
kin ve sıkı bir işbirliği içinde bulunup, 
hem üyelerimizin, hem de ilgili kurum-
lar nezdinde güçlü konumunu pekiştir-
miştir.

Otomotiv derneklerinin son derece 
uyumlu çalışmalarını, birlikte oluştur-
dukları akılcı önerileri ve bu önerileri 
büyük bir hassasiyetle dinleyen yürüt-
me organlarını huzurlarınızda bir kez 
daha takdir ve teşekkürle anmak istiyo-
rum.

Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Kon-
feransımız, OYDER’in düzenli olarak 

bölgesel ve ulusal bazda yaptığı viz-
yon toplantılarından birisidir. Sürekliliği 
olan bu toplantılarda, tüketiciye doku-
nan tek otomotiv derneği olarak hem 
piyasaların nabzını tutuyor, hem de 
üyelerimizin gelecek planlarına katkıda 
bulunuyoruz.

Yetkili satıcılarımızı biraz daha yakın-
dan tanıtacak ve onların konuları ile il-
gili eğilimlerini öğrendiğimiz araştırma-
nın sonuçlarını, Konferansın ilerleyen 
bölümlerinde sizlerle paylaşacağım. Bu 
nedenle konuşmamı daha fazla uzat-
mak istemiyorum. 

Son derece genç ve dinamik nüfus ya-
pımızın ve büyüme potansiyeli olan 
güçlü ekonomimizin bilincinde olarak, 
daha yapacak çok işimizin bulunduğu-
nu biliyoruz. Lütfen bizi izlemeye de-
vam edin.” dedi. 

OYDER`in düzenlediği 
"Otomotiv Sektörünün 
Geleceği" konulu 
konferans ve panel 24 
Şubat 2010 tarihinde 
Hilton Convention 
Center’de yapıldı. Koç 
Holding Şeref Başkanı 
Rahmi Koç’un açılışını 
yaptığı ve 3`ü yabancı 
olmak üzere toplam 11 
konuşmacının katıldığı 
konferansı bin kişi 
izleyerek, sektörün 
sorunları tartışıldı.
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Clinton’ın 360, Blair’in 250 bin dolara konuşmaya 
geldiğini, kendisinin de özenip vakfa 10 bin dolar is-

tediğini söyleyen Rahmi Koç, ‘Ama ses çıkmadı, yani boğaz 
tokluğuna çalıştık. Bugün de öğle yemeği yer miyiz bilmiyo-

rum’ diye espri yaptı.

Rahmi Koç, yaptığı konuşmada Bill Clinton’ın 360 
bin dolara, Tony Blair’in 250 bin dolara konuşmaya 

geldiğini, kendisinin de özenip, konuşmacı olarak çağı-
ranlardan, vakfa 10 bin dolar bağış istediğini, ancak bir daha 

kimseden ses çıkmadığını anlattı. Yani şimdiye kadar hep bo-
ğaz tokluğuna çalıştığını söyleyen Koç, “Bugün öğle yemeği 
yer miyiz, yemez miyiz bilmiyorum. Ama biletler 300 liraymış, 
biz bedava geldik. En azından oradan kârlıyız” şeklinde esp-
ri yaptı.

20 arabadan bugüne...

Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Rahmi 
Koç, dünya nüfusu arttıkça ve insanların hayat standardı yük-
seldikçe otomotive de talebin artacağını belirterek, “Bu ar-
tış bundan böyle gelişmekte olan ülkelere, Çin’e, Hindistan’a, 
Brezilya’ya ve Türkiye’ye kayacak. İşte bu trendi iyi takip edip, 
rekabet gücümüzü artırarak büyüyen pastadan payımızı al-
malıyız” diye konuştu. Koç otomotiv grubunun geçen yıl iç 

Otomotivde 
değişimi takip edin

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi 
Koç, Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği’nin düzenlediği ‘Otomotiv 
Sektörünün Geleceği’ konulu paneli 
esprili konuşmasıyla açtı.

Koç Holding Şeref Başkanı 
Rahmi Koç:
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pazarda 180 bin araç sattığını kaydeden Rahmi Koç, ihracatın 
da 300 bin adedi geçtiğini belirtti.

Rahmi Koç, “Yıllar önce otomotiv işine girdiğimizde yılda 20 
araba satarken, bugün nereden nereye geldik” dedi.  2009 yı-
lında otomotiv grubunun cirosunun da 9 milyar dolara ulaş-
tığını vurgulayan Koç, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık 
yarısını yaptıklarını söyledi.

‘1 artı 1, 2 etmeyecek’

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, ekonomik krizin önce-
likle gayrimenkul piyasasını etkilediğini, ondan sonra da oto-
motiv sektörüne ağır darbe vurduğunu dile getirerek, şöyle 
devam etti:

“Hepimizin şahit olduğu gibi otomotiv sektöründe de birleş-
me, satın alma ve ortaklık yoluyla şirket sayısı azaldı. Ama ne 
var ki artık 1 artı 1 hiçbir zaman 2 etmeyecek. Otomotiv işin-
de başarılı olabilmek için her zaman değişimi takip etmek, 
her zaman planlı ve programlı hareket etmek her zaman ra-
kipleri yakından takip etmek mecburiyetindesiniz. Aksi taktir-
de faturası çok ağır çıkabilir. Bundan böyle talep gelişmekte 
olan ülkelere, Çin’e, Hindistan’a, Brezilya’ya ve Türkiye’ye ka-
yacak. İşte bu trendi iyi takip edip, rekabet gücümüzü artıra-
rak pastadan payımızı almalıyız.

Ancak büyürken mutlaka kârlılığımıza ve nakit akışımıza da 
dikkat etmeliyiz. Çünkü işin can damarı nakdini iyi yönetip, 
kâr etmektir. Kâr etmezseniz, uzun vadede Ar-Ge yapamaz-
sınız, yeni model üretemezsiniz, ortaklarınıza temettü dağı-
tamazsınız, hisse değeriniz düşer ve kısır döngü içerisine gi-
rersiniz. Zaman zaman şu sualle karşı karşıya kalırım: ‘Efendim 
kâr mı edelim, yoksa piyasa hissesi mi kazanalım?’ Cevabım, 
her ikisini birden yapın. Ancak zararına piyasa hissesi elde et-
meye çalışmak uzun vadede tehlikeli olabilir. Bu hakikati hiç-
bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.” 

‘Lüksten kaçının’

Rahmi Koç, konuşmasının ardından otomotiv sektöründe-
ki bayilere önerilerde bulundu. Bayilerin de başarılı olmaları-
nın yolunun müşteri memnuniyetinden geçtiğini vurgulayan 
Rahmi Koç, bayilerin kurumsallaşmaya da önem vermelerini 
istedi. Koç, en ufak hatanın bayileri ziyana uğratacağını dile 
getirerek, bayilerin lüksten kaçınmasını, sermayelerini akıllıca 
kullanmalarını ve geleceğe dönük insan kaynaklarına önem 
vermeleri gerektiğini belirtti. 

‘İngilizceye önem verin’

Koç, şöyle devam etti: “Geleceğe dönük insan kaynağınıza 
önem verin 2. ve 3. nesilleri iyi eğitin. Bugünkü dünya ana-

‘Efendim kâr mı edelim, yok-
sa piyasa hissesi mi kazana-
lım?’ Cevabım, her ikisini bir-
den yapın. Ancak zararına 
piyasa hissesi elde etmeye 
çalışmak uzun vadede tehli-
keli olabilir. Bu hakikati hiç-
bir zaman aklımızdan çıkar-
mamalıyız.”
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dili olan İngilizce’yi çok iyi konuşsunlar. Bu işten kazandığını-
zı başka işlere yatırmayın. Satış sonrası faaliyetler ilave bir kâr 
kaynağıdır. Serbest yedek parça ve diğer ürünlerden, araç sa-
tışlarından çok daha fazla kâr edebilirsiniz. En kıymetli serma-
yenizin çalışanlar olduğunu katiyen unutmayın. Üretici şirket-
lerle sıkı bir işbirliği içinde olmak her iki tarafın da menfaati-
ne. Onlara yapılan yatırımlar hiçbir zaman boşa gitmeyecek.”

Günümüzde otomobil ve kamyon üretiminde istenilen yer-
den motor, şanzıman ve difransiyelin elde edilebildiğini ve is-
tenilen fabrikada gövde üretilebildiğini belirten Koç, işin püf 
noktasının tasarım ve mühendislik olduğunu, ancak tanınmış 
bir marka ile global satış organizasyonu, bir servis ağı yoksa 
markaların lokal kalmaya mahkum olduğunu anlattı. 

‘Bekleyip göreceğiz’

Rahmi Koç, panelin ardından bir gazetecinin “Son gelişmeleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise, “Bekleyip görmek 
gerek, gelişmeleri takip etmeliyiz” diye karşılık verdi. 

‘Bürokrasiyi aşmak zor’

“Türkiye’de ilk defa sanayi kuruyorsanız bürokrasiyi aşabil-
mek için azimli ve ısrarlı çalışmanız lazım. Aksi takdirde işini-
zi yürütemezsiniz” diyen Rahmi Koç, başlangıçta yılda 20 araç 
satarken, 80 senede nereden nereye geldiklerine işaret etti.

Koç, bugünlere, her sene büyüyerek gelmiş olmalarının öne-
mini vurgulayarak, rekabetin acımasız hale geldiğini, hem 
Amerika’da hem de diğer ülkelerde batırılamayacak büyük-
lükte şirketlerin ne durumlara düştüklerinin görüldüğünü 

anlattı. Bu şirketlerin ancak devlet yardımı ve eski yapılarını 
terk ederek yollarına devam edebildiklerine işaret eden Rah-
mi Koç, bundan böyle bol kredilerle har vurup harman savur-
ma zamanının da bittiğini ifade etti. 

Babamın beni emanet ettiği Bernard Nahum, ‘Tamir işini 
bilirsen iyi otomotivci olursun’ dedi

Panelde sektör temsilcilerinin otomobil sektörünün geleceği-
ni tartışacaklarını dile getiren Rahmi Koç, kendisinin ise geç-
mişinden bahsedeceğini ifade etti. Rahmi Koç, babası Veh-
bi Koç’un, Koç Holding’in temellerini 1926 yılında Ankara Ti-
caret Odası’na (ATO) Koç Ticareti kaydettirerek attığının altı-
nı çizdi. Koç, babasının iki yıl sonra da otomotiv şubesini kur-
duğunu söyledi. 

Paris’teki bayi tetikledi

Ankara’nın Başkent olmasıyla hummalı bir çalışma başladı-
ğını, otomobil ve benzine ihtiyacın artacağını görünce Veh-
bi Koç’un bayilikler aldığını anlatan Koç, o zamanlar yılda 20 
otomobil sattığını kaydetti. Rahmi Koç, babasının bir gün 
Paris’te Ford bayisi gördüğünü, içeri girip kendisinin de An-
kara Ford bayisi olduğunu söylediğini, onların da babasının 
Afrika’dan geldiğini zannedip yakından ilgilendiklerini anla-
tarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Babam adamlara, ‘Kaç araba satıyorsunuz?’ deyince, onlar 
‘Yılda 5 bin’ demiş. Babam da bunu duyunca usulca ayrılmış. 
Çünkü kendisi yılda sadece 20 araba satıyor. Bunu görünce 
işleri büyütmek istemiş. Ankara’da Ford bayisinin yanında-
ki komşusu Bernard Nahum, ‘Ortak yaparsan seninle gelirim’ 
demiş, onu derhal ortak etmiş. Böylece Bernard Nahum’un 
ortaklığıyla 1940’da otomotiv grubunun temelleri atılmış 
oldu. 1958 yılında ben de çalışmaya başladım.

Ben İstanbul’da askerlik yaptım. O zaman İstanbul’da han-
gi şirkette iş yapacağım diye düşünürken, babam beni 
Ankara’ya otomotiv işi için Bernard Nahum’un yanına gön-
derdi. Ona ‘Eti senin kemiği benim’ diye beni emanet etti. 2 
metreye 3 metre yerde dosya dolabı niteliğinde bir yerde işe 
başladım. Bernard Nahum, ‘Yedek parça ve tamir işlerini bi-
lirsen otomotivde iyi olursun’ diye beni garajda işe verdi. O 
zamanlar Ankara Maltepe’de bir servis istasyonumuz vardı. O 
devirde döviz çok kıttı.

Mösyö Bernard zamanın yarısını ticaret yaparak geçirirdi. Her 
akşam evine gitmeden de mutlaka o günkü satışların hep-
sini isterdi. Mösyö Bernard, sıkça gittiği İngiltere’ye seyahat 
ederken beni de yanında götürürdü. Yabancılarla nasıl pazar-
lık edilir, ahbap olunur, zamanı gelince de nasıl rest çekilir on-
dan öğrendim.

Çok yoğun çalışıyorduk. Yılbaşı günü bile buz gibi depoda 
ellerimize eldivenleri geçirip mal sayar, envanter çıkartırdık. 
Bütün bayilerimizle neredeyse akraba gibiydik. Bernard Na-
hum, işi bozulan bayilere de özel itina gösterirdi. Bunun için 
ki, onun zamanında bir bayi bile iflas etmedi.”  
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Ben bugün sizlere “Otomotivde Değer Zinciri” ko-
nusunda bir konuşma yapacağım. Tabi otomotiv-
de değer zinciri dediğimiz zaman benim temsil 

ettiğim firma aslında bir ticaret firması, üretimimiz 
yok. Neticede tedarik zincirinde başlayan, teda-
rikçiden başlayan, üreticiyle devam eden, dist-
ribütörlük faaliyetiyle genişleyen ve bayilik teş-
kilatıyla müşterisiyle buluşan otomotiv pazarın-
da faaliyette bulunuyoruz. Buradan baktığımız-

da Avrupa’da 380 bin tüzel kişilik olduğunu görü-
yoruz. Bunun 120 bini OEM’le, üretici firmayla sözleş-

me imzalamış yetkili satıcı ağını oluşturuyor. 2.8 milyonluk bir 
istihdam yaratıyor. Bu rakamlara baktığımızda görüyoruz ki 
otomotiv sektörü her alanda gerçekten çok önemli. Gerek si-
yasetçilerin gerek ekonomistlerin son derece ilgisini çeken ve 
büyümenin motoru diye nitelendirebileceğimiz çok önemli 
bir sektör. 800 milyar Euro’luk da bir ciroya sahip. Amerika’ya 
baktığımız zaman bu sayının 33 binlere geldiğini görüyoruz. 
1 milyondan fazla istihdam var. 576 milyar dolarlık sektör ci-
rosuna ulaşıyor. Türkiye’de ise 4 noktada satış, 1292 adet yet-
kili satıcı, 30-35 milyar lira civarında bir sektör cirosuyla ha-
reket ediyoruz. Yani içinde bulunduğumuz sektörün büyük-
lüğünü hepimizin çok net bir şekilde kabul etmesi lazım ve 
bu sektör aslında özellikle dünyadaki durgunluk dönemle-

Her türlü koşula 
rağmen sürekli 
gelişme mümkün 

Zor şartlarda çalışan sektörün 
‘Otomotiv Değer Zinciri’ne 
ekleyeceği her yeni halka ile 
büyüyeceğine dikkat çeken Aclan 
Acar, güçlü şirket altyapılarının 
niteliklerini de anlatıyor. 

Doğuş Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı 
Aclan Acar:
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Bugün dünyanın farklı 
yerlerinde yetkili satıcı-
lık yapan birçok firma-
yı yakından tanırsanız, 
kurduğunuz sistemlerin 
önemli bölümünün ora-
larda olmadığını göre-
ceksiniz. Dolayısıyla bi-
raz daha vizyon geniş-
leterek, gözümüzü baş-
ka pazarlara da çevir-
memiz lazım.

rinden çıkılırken veya hızlı büyüme dönemlerinde de büyü-
menin her daim lokomotifi olmuş durumda. Dolayısıyla sek-
tör seçimi olarak bakarsak gerek üretici firmalar, gerek distri-
bütör firmalar, gerekse yetkili satıcılar ağı olarak aslında doğ-
ru bir sektöre konumlanmış vaziyetteyiz ve önümüzdeki dö-
nemde geleceğin daha da parlak olduğunu çok net bir şekil-

ratacağız? Yani çalıştığımız işyerimizde, kendi bölgemizde, 
kendi şirketimizde nasıl ola ki başka rakiplerden daha fark-
lı bir şey yapalım ve müşteri bizi tercih etsin. Tabi ki müşteri 
odaklı çalışmamız gerekiyor. Aynı şekilde ikinci ele baktığımız 
zaman da aslında bayilerin gelir dağılımı açısından gelirlerde 
yüzde 24’lük bir hacim yaparken kârlılıkta ancak yüzde 10’luk 

bir oran var. Ve bu noktada satış sonra-
sı hizmetlerin önemi çok net bir şekilde 
ortaya çıkıyor. Tabi ki gelecekte değişe-
bilir. Yani bunu bugünkü veriler dahi-
linde değerlendiriyoruz ama satış son-
rası hizmetler halen yetkili satıcı teşki-
latımızın ayakta kalmasını, kârlı çalış-
masını sağlayan en önemli gelir kayna-
ğı. Bir diğer önemli kalem ise artık müş-
terilerimiz birçok hizmeti tek bir nokta-
da, bir arada almak istiyor. İşte burada 
da finans sektörü ve finansmanın öne-
mi çok net bir şekilde gözüküyor. Fi-
nans ve sigorta bölümü cironun yal-
nızca yüzde 3’ünü oluştururken aslında 
kârlılığımıza katkısı yüzde 16 civarında. 
Kendimizi ileriye dönük hazırlarken de, 
artık müşteriye yalnızca araç satışı de-
ğil, araçla beraber diğer ürünleri de pa-
ketlenmiş bir şekilde sunabilmek, hiç-

de görüyoruz. Sayın Rahmi Koç da ko-
nuşmasında çok açık bir şekilde belirtti. 
Türkiye’de özellikle bu dönemde geliş-
mekte olan piyasalara kayan taleple be-
raber daha da önemli bir yer ve konum 
elde edilecek. Tabi araç satışına baktı-
ğımız zaman bunun çeşitli segmentle-
ri var, çeşitli katmanları var. Burada araç 
satışı cironun aslında en önemli kale-
mini oluşturmakta. Ancak yeni araç sa-
tışındaki kâr marjlarının toplam gelir 
içerisindeki payı maalesef, giderek dü-
şüyor.  Bu da aslında rekabetin çok do-
ğal bir sonucu. Bugün Avrupa’da olsun, 
Amerika’da olsun ve dünyanın birçok 
yeni gelişen pazarlarında da aslında re-
kabet arttıkça fiyatlar üzerinde ister is-
temez bir baskı oluyor. Bundan kaçın-
mak mümkün değil. Dolayısıyla şunu 
düşünmemiz lazım: Biz nerede fark ya-
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bir zaman gözardı edilemeyecek çok önemli bir gerçek. “One 
stop shopping” diye tabir ettiğimiz tek bir noktada alışverişin 
tamamını yapabilme. Aynı bir süpermarkete girdiği gibi oto-
mobil merkezine girdiğinde, bayilik teşkilatına girdiğinde her 
türlü ürünü bir arada alabileceği hizmetleri sunmamız gereki-
yor. İşte burada değer zincirine bakınca maalesef Türkiye’deki 

num da bu. Müşteriyi eğer işin odağı-
na koyarsanız, yeni araç satışı bireysel 
ve kurumsal müşteriler için önemli bir 
faaliyet alanı. Yetkili satıcılarımızın faa-
liyetlerinin temel noktası aslında bura-
sı. Bu olmadığı takdirde değer zinciri-
nin diğer bölümlerine dokunmak pek 
mümkün olmuyor. Hiç unutmayınız ki 
yeni araç satışlarının yanı sıra mutlaka 
ikinci el otomotiv ticaretinin de mev-
cut yerlerimizde olması çok önemli bir 
faktör. Türkiye’de satılan her yeni araca 
iki tane ikinci el araç değişimi yapılıyor. 
Hala çok geleneksel yöntemlerle, yani 
biraz eşin dostun birbirine araç alıp sat-
tığı bir sistem şeklinde devam ediyor. 
Oysa ki artık giderek sertifikasyon sis-
teminin, ikinci el finansman sistemle-

Otomotiv Sektöründe Bayilerin Önemi

MÜŞTERİBAYİDİSTRİBÜTÖRÜRETİCİTEDARİKÇİ

AVRUPA ABD TÜRKİYE

380 bin tüzel kişilik, 120 
bini bir OEM ile sözleşme 
imzalamış yetkili satıcı,
2.8 milyon istihdam 
(sektördeki istihdamın % 25’i), 
800 Milyar Euro sektör cirosu

33.000 bayi, 
1 Milyon’dan fazla 
istihdam,
576 Milyon Dolar 
sektör cirosu

4000 noktada 
satış, 1292 adet 
yetkili satıcı,
30-35 Milyar TL 
sektör cirosu

rinin mutlaka devreye girmesi lazım ve bir anlamda garan-
tinin de müşteri açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 
Tabi ki satış sonrası hizmetlerde yedek parça, aksesuar, ser-
vis, boya, kaporta gibi faaliyetler mutlaka satış noktalarımız-
da olması gereken hizmetlerdir. Bir parça da işin finans boyu-
tundan bahsetmek istiyorum. Biz bunu Doğuş Otomotiv’de 

Küresel Pazarda Bayilerin Gelir Çeşitliliği

ABD Örnek Bayi Gelir Dağılımı

Yeni Araç
Satış

İkinci El

SSH

Yeni Araç
Satış

İkinci El

SSH

% 57

% 24

% 16

% 24

% 10

% 50

Finans, Sigorta% 3 Finans, Sigorta % 50

Ciro Brüt Kâr

% 100 % 100

n	Araç satışı cironun en önemli kalemi
 l	Araç satışında alternatif kanal arayışları
 l	İngiltere’de 1 yeni araç satışına 0.9 ikinci el araç satışı  

 düşmekte
n	Satış sonrasının toplam kârlılığa etkisi çok büyük
 l	ABD’da brüt karın ortalama % 50’si SSH’dan gelmekte
 l	İngiltere’de sabit giderlerin SSH gelirleri ile karşılama  

 oranı ortalama % 71
n	Finans ve sigorta’da ürün çeşitliliğinin arttırılması
 l	Yeni ve ikinci el araçta kredilendirmenin önemi

Aslında doğru bir sektöre konum-
lanmış vaziyetteyiz ve önümüzdeki 
dönemde geleceğin daha da parlak 
olduğunu çok net bir şekilde görüyo-
ruz. Türkiye’de özellikle bu dönem-
de gelişmekte olan piyasalara ka-
yan taleple beraber daha da önemli 
bir yer ve konum elde edilecek.

istikrarsız koşullar otomotiv sektörünü ve bayilerimizi ve he-
men hemen hepimizi çok önemli ölçüde olumsuz yönde etki-
liyor. Pazar şartları, inişler çıkışlar. Bu 8-10 senelik son dönem, 
toplam pazarın en düşük noktalarda 250 bin, en yüksek nok-
tada ise 780 bin olduğu bir dönem. Bu hakikaten normal in-
sanların kalbinin dayanacağı bir fark değil. Ya müşteriyi bulu-
yoruz araç yok, ya aracı buluyoruz müşteri yok. Bu ikisini denk 
getirmek bir türlü mümkün olmuyor. Hakikaten zor şartlarda 
çalışan bir sektör. Artan rekabet, daralan marjlar ve yeni seg-
mentler ilave bir baskı getiriyor. Üretici firmaların kendi araç-
ları, kendi markaları için ortaya koydukları yeni standartlar da 
bunlara ilave olarak zaman zaman yük diye nitelendirebilece-
ğimiz bir baskıyı getiriyor. 

Sürdürülebilirlik için Otomotiv Değer Zinciri

Şimdi sürdürülebilirlik için otomotiv değer zincirinin önemin-
den bahsetmek istiyorum. Aslında benim bugünkü temel ko-
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nasıl modelledik sizlerle onu da payla-
şacağım ama bu finansman işi, çok ko-
lay bir iş değil. Yani bir otomobil firma-
sının işin aynı anda finansman tarafını 
da yapması mümkün değil. Ama bura-
da yapılabilecek modeller var ki bizim 
örnekte olduğu gibi bir uluslararası or-
taklık çerçevesinde, 10 yıldır faaliyette 
bulunan Volkswagen-Doğuş finansal 

Çalışma yaşamına 1974 yılında Halk 
Bankası’nda başlayan Aclan Acar banka-
cılık kariyerini 1978 yılından itibaren Tür-
kiye Cumhuriyet  Merkez Bankası’nda sür-
dürmüş ve 1990 yılına kadar bu kurumun 
çeşitli bölümlerinde görev yapmıştır. Bu 
süre boyunca Aclan Acar, trading room 
kurulması, yurtiçi açık piyasa işlemleri 
merkezinin yönetilmesi yanında, Merkez 
Bankası Hazine ve para piyasaları bölü-
münün döviz işlemleri faaliyetlerinin ye-
niden yapılanması ve yönetilmesinde gö-
rev almıştır.

Aclan Acar Eylül 1990’dan beri Doğuş 
Grubu’nda görev almaktadır. Grupta-
ki ilk görevi Garanti Bankası’nda Hazine 
ve Finansal Kurumlar’dan sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcılığı olmuştur. Bu dö-
nemde Garanti Bankası’nın yurtdışında-
ki şubelerinin ve temsilciliklerinin yöneti-
mi de Aclan Acar’ın sorumluluğunda yü-
rütülmüştür. 1994-1996 yılları arasında, 
Doğuş Grubu  tarafından satın alınan  
Bank Ekspres’in Genel Müdürlüğü görevi-
ni üstlenmiştir. Haziran 1996’da Osmanlı 
Bankası’nın Doğuş Grubu tarafından sa-
tın alınmasını takiben Bankanın Genel 
Müdürü olarak atanmıştır. Nisan 2000 ta-
rihinden itibaren Doğuş Holding A.Ş. Yö-
netim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ola-
rak görevini sürdürmektedir. 2001 yılı iti-
bariyle Tansaş Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak atanmış, 2005 yılında Tansaş’ın 

Grup bünyesinden çıkması ile bu göre-
vi sona ermiştir.  Grubun bir çok kurumun-
da yönetim kurulu üyeliği görevi alan Ac-
lan Acar 2002-2006 yılları arasında Garanti 
Sigorta A.Ş. ve Garanti Emeklilik A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş-
tur. Şubat 2006’dan bu yana Doğuş Otomo-
tiv Servis Ticaret A.Ş. ve Doğuş Oto Pazarla-
ma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak gö-
rev yapmaktadır.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Fakültesi’nden mezun olan Aclan Acar 
aynı fakülteden  Bankacılık ve Sigortacı-
lık alanında lisansüstü derecesini almış-
tır. ABD Nashville, Tennessee’deki Vander-
bilt Üniversitesi’nde de 1985-1986 döne-
minde Ekonomi dalında lisansüstü eğitimi 
yapmıştır.  Yurtiçinde ve yurtdışında pek-
çok farklı konuda düzenlenmiş seminerlere 
katılan Aclan Acar, “Döviz İşlemlerinde Uy-
gulanan Teknikler”, “Altın İşlemleri”, “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Politikalarında-
ki Son Gelişmeler ”, “İhracat Kredileri ve İhra-
cat Kredi Sigortaları: Türkiye Uygulamaları”, 
“Gelişmekte olan Ülkeler için Optimum Dö-
viz Rezervi Bileşimi” gibi çeşitli makalelerin 
ve araştırmaların da yazarıdır. Ayrıca, son 
dönemde özellikle Bank Ekspres ve Osman-
lı Bankası’nda yaşanan ve yöneticisi olduğu 
başarılı değişim programlarıyla ilgili çeşitli 
seminerler vermiş ve makaleler yayınlamış-
tır. 1954 Ankara doğumlu olan Aclan Acar 
evli ve bir çocukludur.

Aclan Acar

hizmetler şirketi, müşterilerimize ge-
rek araç satışı, gerek yedek parça, ge-
rek sigorta ve gerekse paketlenmiş fi-
nansman hizmetlerini bir arada suna-
bilen, fayda sağlayan bir yapı.  Müşte-
riye aynı zamanda finansmanı sağladı-
ğınız zaman, gelecekteki refahı öne çe-
kerek, bugünkü satış kapasitesini daha 
yüksek boyutlara çıkartmak da müm-
kün oluyor. Diğer yandan araç kiralama, 
günlük kiralama, operasyonel kiralama 
gibi hizmetler; değer zincirinde ne ka-
dar fazla ürünü devreye sokarsak o ka-
dar yüksek geliri ve o kadar büyük fay-
dayı sağlamış olacağız. 

Kritik Başarı Faktörleri

Değer zinciri için kritik başarı faktörle-
rinden de kısaca bahsetmek istiyorum. 
Burada güçlü bir altyapının mutlaka ku-
rulmuş olması lazım. Türkiye’de hakika-
ten çok ciddi yatırımlar yapıldı son yıl-

larda. Aile şirketlerimiz kurumsallaşma 
yolunda hızla ilerliyorlar. Ama eğer işi-
nizi takip edebileceğiniz güçlü bir bilgi-
sayar sistemi gibi, güçlü bir teknolojiniz 
yoksa  gerçekten eksiklerle karşılaşa-
caksınız. O bakımdan imkan doğrultu-
sunda, hepinize şiddetle tavsiyem mut-
laka IT yazılım teknolojilerine, bilgisa-
yar teknolojilerine yatırım yapmanız ve 
çağdaş iletişim sistemlerini bu anlamda 
kullanmanız. Kurumsallaşmış yönetim 
anlayışının çok önemli olduğunu düşü-
nüyorum ve aynı zamanda Türkiye Ku-
rumsal Yönetim Derneği’nin de kurucu 
başkanıyım. Aile şirketlerimizin kurum-
sallaşması, dünya standartlarında reka-
bet edebilecek hale gelmesi, genç ku-
şakların, yeni jenerasyonların mutlaka 
kurumsallaşmış yapı içerisindeki şirket-
leri ileriye taşımaları gerekiyor. Kurum-
sallaşma demek patron kontrolünden 
çıkmak anlamına gelmez. Kurumsallaş-
mak, hantallaşmak anlamına da gelme-

Benim hakikaten 
çok gururlandığım 
önemli bir şey 
yaptık ve İsviçre’nin 
Lozan kentinde bir 
Porsche showroomu 
açtık. Yani 
Almanya’da üretilen 
Porsche aracı, 
İsviçre’de yaşayan 
İsviçrelilere satan 
bir mekanizmayı 
Doğuş Otomotiv 
olarak kurduk, 
faaliyete geçirdik ve 
çalıştırıyoruz.
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meli. Yani dinamizminizi kaybetmeden de kurumsal yapınızı 
oluşturabilirsiniz. Bu konuya mutlaka zaman ayırmanızı şid-
detle tavsiye ediyorum. 

Operasyonel verimlilik son derece önemli. Yani ne yaparsa-
nız yapın, rekabetçi ortamda ne kadar para kazanırsanız ka-
zanın, kazandığınızdan fazlasını harcarsanız, sarfla israfı bir-
birine karıştırıp israf tarafına giderseniz, bu işin içinden çıkma 
şansınız yok. Bu işin temeli tasarruflu ve prensipli çalışmadır, 
yalın yönetim anlayışıdır. Müşterinin bedelini ödemeye hazır 
olmadığı hiçbir işi yapmayacaksınız. Mutlaka hesabınızı bilip 
ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız lazım. 

Performans kriterleriyle yönetim çok önemli. Mutlaka belli 
kriterler koyup, başarı faktörleri koyup bunu ölçmeniz lazım. 
Kârlılık, giderlerin satışa oranı gibi verimliliğin sağlanması için 
çaba sarf etmeniz lazım. 

İş kolları arasındaki sinerji çok önemli. Bunu söylüyorum ama 
kurulması ve işletilmesinin hakikaten çok güç olduğunu da 
biliyorum. Orada egolar zaman zaman devreye giriyor ama 
satışla servis arasında, satışla finansman arasındaki ilişkileri 
çok iyi kurup buradaki gelir paylaşımını da düzenlememiz la-
zım. 

Müşteri odaklı yönetim önemli. Müşterinizi tanımanız gereki-
yor. Eskiden müşterileri bireysel olarak, birebir tanıma şansı-
na sahiptik ama bugünün koşullarında Türkiye’de en kötü ko-
şullarda 500-550 bin otomobil satıldığını düşünürseniz, bu-
gün bayilerimizde ortalama 500 ila 5 bine varan araç satıldığı-
nı düşünürseniz her birisini tek tek, fiziken tanıma şansınızın 

olmadığını da kabul etmeniz lazım. Bunun için burada başta 
söylediğim teknolojinin de yardımıyla müşterinizi çok yakın 
tanıyan mekanizmaları kurmanızda büyük fayda var. 

“İsviçrelilere Porsche satıyoruz”

Biz Doğuş Otomotiv’de komple bir otomobil ticaret şirketi 
oluşturduk. Burada otomobilin fabrikadan çıktığı noktadan 
müşteriye ulaştığı noktaya kadar hatta ikinci elini, hatta mu-
ayenesini, hatta bunun bakımını, satışını, her şeyini bir arada 
yapabilen bir çatı oluşturduk. Bunu da tabi ki yetkili satıcıları-
mızla birlikte yapıyoruz. Vizyonumuz ise beklentilerin üzerin-
de yardımcı hizmet sağlamak. 

Fakat bir de çok önemli bir şey yaptık bunu sizlerle de pay-
laşmak istiyorum. Bu hakikaten benim çok gururlandığım bir 
şey. Biz İsviçre’nin Lozan kentinde bir Porsche showroomu aç-
tık. Yani Almanya’da üretilen Porsche aracı İsviçre’de yaşayan 
İsviçrelilere satan bir mekanizmayı Doğuş Otomotiv olarak 
kurduk, faaliyete geçirdik ve çalıştırıyoruz. Burada size ver-
mek istediğim mesaj şu: Neticede bizim otomobil yetkili sa-
tıcılığı dediğimiz faaliyet, aslında dünyanın her yerinde sizle-
rin rahatlıkla yapabileceği bir faaliyet. Özellikle Türkiye baz ol-
mak üzere buradaki know-howımızı gelişen diğer pazarlara 
taşıyabilecek vizyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanın ki 
bugün dünyanın birçok yerinde yetkili satıcılık yapan birçok 
firmayı yakından tanırsanız, kurduğunuz sistemlerin birçoğu-
nun oralarda olmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla biraz daha 
vizyon genişleterek, gözümüzü başka pazarlara da çevirme-
miz lazım.  
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u yıl 100. Yılını kutluyor FIAT. Bizim gibi birçok ra-
kibimiz ve özellikle Amerika ve Avrupa’daki ra-
kiplerimizin çoğu da 100 yıllık firmalar ve otomo-

tivin 100 yılı aşkın geçmişinde ve bugün de ulaş-
tığı noktada dünyanın en büyük ekonomik güç-
lerinden biri. Otomotiv sanayii dünya çapında 
2 trilyon Euro’luk ekonomik büyüklüğe sahip. 
8 milyon kişi direkt çalışıyor, 50 milyon kişi de 
endirekt istihdam ediliyor otomotive bağlı işler-

de. 85 milyar Euro’luk yıllık araştırma geliştirme 
ve devletin gelirlerine de 500 milyar Euro katkı ya-

pıyor. Ülkemizde de satılan 500-600 bin aracın üzerinden alı-
nan ÖTV, KDV, benzin ve dizelde ödediğimiz ÖTVleri de sa-
yarsanız ne kadar büyük bir katkısı olduğunu da biliyorsunuz. 

Otomotiv Sanayi Nereye Gidiyor?

Otomotiv sanayi olarak 130 yıldır veya 100 yıldır bir enerji dö-
nüşüm makinesi ve onun tahrikiyle çalışan insan ve eşyaları 
bir noktadan bir noktaya götüren araçlar imal ediyoruz. Do-
layısıyla bu 100 yıllık süreçte aslında fiziksel prensiplerde ve-
yahut da otomobilin konstrüksiyonunda çok gelişme olma-
sına rağmen çok da büyük değişiklikler olmadı. Yani bir te-
kerleksiz hava yastıklı araç veyahut da başka bunun gibi böy-

1+1 Maalesef 
2 Etmiyor!

TOFAŞ CEO’su Ali Pandır otomotiv 
sanayinin dünden bugününü, 
bugünden yarınını 30 yıllık 
meslek kariyeri boyunca yaptığı 
gözlem ve deneyimlerin ışığında 
değerlendiriyor. Doğru bildiklerimizi 
yeniden gözden geçirtecek tespitler 
yapıyor. 

TOFAŞ CEO'su 
Ali Pandır:
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Yıllarca SUV’lere, pi-
kaplara binen Ameri-
kalılar önümüzdeki yıl 
ufacık FIAT 500’e bin-
meye hazırlanıyorlar. 
İşte bütün bu tarih ne-
den bu kadar hızlı de-
ğişti, neden her şey bir 
anda bu kadar kültü-
rel, sosyolojik, tarihsel 
nedenlere rağmen 180 
derece döndü bunu an-
lamak lazım.

le break-through bir teknolojik gelişme olmadı. Fiziksel pren-
sipler aynı kaldı. Ama tabi ki çok gelişme var. Diğer taraftan 
motor teknolojisinde devamlı verimlilik çalışmaları yapılmak-
la beraber üst yapıda, gövdede de özellikle güvenlik ve de in-
sanların daha rahat seyahat etmesini sağlayan estetik ve bir-
çok konfor gelişimleri sürekli yapılıyor.  Motor şanzıman ta-

küçük coğrafyada nüfus yoğunluğu, tarihsel kentlerde dar 
sokaklar, büyük metropollerde toplu taşıma olması ve dağlık 
Avrupa arazileri yollarında virajlı, dar yollara uygun daha kü-
çük arabalar ön silindir motor, yandan şanzıman Avrupa’nın 
otomobil gelişimindeki etkenler oldu. Diğer taraftan da 
Japonya’da aslında daha da dar bir coğrafyada, sokakların 

daha da dar olduğu yerde, otomobil-
ler daha da küçük olmalıydı.  Fakat ona 
karşın Asya kültüründe statü önemli ol-
duğu için Avrupa’nın aksine Sedan ara-
balar var ki Türkiye’de onun bir uzantı-
sı var. Diğer taraftan gene bu dış etken-
ler, mesela Japonya’dan bir örnek ver-
mek gerekirse,  dar yollarda sürekli dış 
aynayı kapatmak zorunda kaldığınız-
dan içerden kumanda edilen otomatik 
dış ayna kapatma mekanizmaların ge-
liştirilmesi, buna karşın Hindistan’da da 
hiç dış aynası olmayan arabalar... Çünkü 
eğer açıkta park ederseniz dış ayna ko-
laylıkla çalınabiliyor. Onun için dış ayna 
koymuyorlar Hindistan’da. Dolayısıy-
la dış etkenlerin, coğrafyanın, kültürün 
araç tasarımına çok etkisi var. Hatta ben 
bir ara bunun kültürle daha çok ilgili ol-
duğunu, yani Avrupalıların Avrupa ara-

rafında Otto ve Dizel prensipleri değiş-
memesine rağmen karoser tarafında 
dünyada tarih boyunca her iki kıtada 
hatta üç kıtada üç değişik yönde geliş-
meler oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde 
otomobil tasarımının ülkelerin yaşam 
tarzı, coğrafyası ve kültür yapısıyla çok 
ciddi bir ilgisi var. Amerika’da büyük 
metropollerin nispeten az olması, nü-
fus yoğunluğunu düşük bir coğrafyada 
yaşanmış olması, Amerikan yaşam tar-
zı, düz yollar,  daha çok büyük araçlara, 
önce otomobil daha sonra da bunların 
pikap ve SUVlere dönüşmesiyle ve tabi 
büyük motor, altı ve sekiz silindir motor 
şeklinde bir gelişim yaşandı. Bu kadar 
uzun yolda hayatınızın çoğu otomobil-
de geçirildiğinde, otomatik vites gelişi-
mini aşağı yukarı yüzde 90 Amerika’da 
tamamladı. Diğer taraftan Avrupa’da 
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bası istemesi, Amerikalıların da Amerikan arabası istemesinin 
tamamen yaşam tarzı ve kültürden geldiğini zannediyordum. 
Ama özellikle Avustralya mesela çok güzel bir örnek. Avust-
ralya insanları İngiliz kökenli, yüzyıllarca İngiliz kolonisi olma-
sına rağmen Avustralya’da İngiliz arabası yok. Otomobilleri-
ni tamamen Amerikan arabası alıyorlar. Demek ki kültür as-
lında İngiliz olmasına rağmen yaşam tarzı ve ülke coğrafya-
sı Amerika’ya yakın olduğu için dolayısıyla Amerikan arabası 
boyutlarında gene 6 silindir, 8 silindir büyük otomobilleri ol-
muş. Buna benzer birçok örnek var. Mesela gene Asya’da En-
donezya dünyanın en büyük ikinci SUV pazarı. Çünkü neden? 
Müslüman ülkede aileler çok kalabalık, 7-8 çocuk, onun için 
de büyük bir araba lazım. Ama aynı zamanda yollar çok bo-
zuk. Dolayısıyla SUV’de Amerika’dan sonra ikinci pazar. Tay-
land da Amerika’dan sonra dünyanın ikinci pikap pazarı. Tarı-
mın yapıldığı yerde çok çabuk tarladan pazara ürün götürül-
mesi lazım.  Hükümet de vergi olarak teşvik edince Tayland 
da Amerika’dan sonra dünyanın en büyük ikinci pikap pazarı 
olarak gelişmiş. Ülkemizde ise gelişim Avrupa etkisiyle oldu. 
Bu da bizim Avrupa’ya yakınlığımız, kültürümüzün Avrupalı 

da kriz değil. Aslında onların yıllardır içinde oldukları sorun-
ları kriz ortaya çıkardı ve de aslında tam bu çöküşün başlan-
gıcında, bir yerde krizin ortalarında, 2008 yılının ilk yarısında 
petrol fiyatlarının 150 doların üzerine çıkması ve ondan son-
ra da Amerika’da alıcıların çok sevdikleri SUV ve pikaplardan 
bir anda vazgeçmeleri ve büyük şirketlerin de tamamen o iki 
tane ürünün kârına aşırı bağımlılıkları nedeniyle başka hiçbir 
şeyden kâr etmeyip sadece SUV ve pikaptan kâr ettikleri için 
petrol fiyatlarının artışı bir anda çöküşü başlattı. Aslında pet-
rol bugün fiyat olarak eski seviyesine indi ama Amerikalılar 
hala gelecek sene FIAT 500’e binmeye hazırlar. Yani hiçbir şey 
aslında geriye dönmedi. Daha önce de söylendiği gibi artık 
1+1 maalesef 2 etmiyor. 

Petrol endüstri için bir yol ayrımı

Şimdi buradan meşhur petrol konusuna biraz girmek istiyo-
rum. Çünkü aslında sanayimizin ve sektörümüzün en büyük 
etkenlerinden biri de bu. Dediğim gibi hala 130 yıllık makine-
yi kullanıyoruz araçlarımızda ve onlar petrolle çalışıyor. Bura-
da petrol fiyatlarının 1947’den beri gelişimi var ve nasıl çıkışta 

Fiat CEO’su Bay Sergio Marchionne; 
‘Küresel ekonomik kriz bugünkü oto-
motiv sanayinin içinde bulunduğu so-
runların sebebi değildir. Kriz zaten var 
olan sorunların maskesinin düşürmüş 
ve onları açığa çıkarmıştır’ diyor. Bu 
çok doğru bir tespittir.

olması ama diğer taraftan kökenimiz Asyalı olduğu için gene 
bizde de Japonlarda olduğu gibi Sedan araba daha çok tu-
tuluyor. Çünkü o bir statü sembolü. Bir de Japonya, Amerika, 
Avrupa arasındaki ticarete kısaca değinmek istiyorum. Bura-
da üç değişik yönde gelişim olduğu için özellikle Avrupa ile 
Amerika arasında çok büyük bir ticaret hiçbir zaman olamadı. 
Amerikan arabaları hiçbir zaman Avrupa’ya çok iyi satmadı. 
Çok defalarca denendi değişik yollardan. Diğer taraftan Avru-
pa otomobilleri de Amerika’da lüks ve spor otomobiller dışın-
da çeşitlenmelere rağmen çok başarılı olamadı. Ama bütün 
bunlar dediğim gibi tarih, çok yakın zamanda değişiyor. Çün-
kü o yıllarca SUV’lere, pikaplara binen Amerikalılar önümüz-
deki yıl ufacık FIAT 500’e binmeye hazırlanıyorlar. İşte bütün 
bu tarih neden bu kadar hızlı değişti, neden her şey bir anda 
bu kadar kültürel, sosyolojik, tarihsel nedenlere rağmen 180 
derece döndü bunu anlamak lazım. Ortağımızın CEO’su Bay 
Sergio Marchionne’nin basında da çıkan bir deyişini aktarmak 
istiyorum, diyor ki: “Küresel ekonomik kriz bugünkü otomotiv 
sanayinin içinde bulunduğu sorunların sebebi değildir. Kriz 
zaten var olan sorunların maskesinin düşürmüş ve onları açı-
ğa çıkarmıştır”. Çok doğru bir şey. Amerika’da her ailenin 2-3 
tane ihtiyacından fazla otomobili var. Kriz pazarın ufalmasına 
neden oldu ama aslında büyüklerin batmasının nedeni çok 
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1956 doğumlu olan Ali Pandır ITU Maki-
na mühendisliğindeki üniversite eğitimi-
nin ardından kariyerine Tekersan’da baş-
lamıştır. 2 sene burada çalıştıktan son-
ra sırasıyla Koç Ar&Ge , Otokar ve GM şir-
ketlerinde üretim, satış sonrası birimlerin-
de görev yapmıştır. Özellikle 90-93 ara-
sı GM - Türkiye’nin yapılanma sürecin-
de Opel için satış sonrası   ve yedek par-
ça ağının kurulma sürecini yönetmiş ve 
buradaki başarısının ardından GM’in 
Doğu Avrupa, Asya,Ortadoğu, Afrika, 
Güney Amerika pazarlarının uluslara-
sı alanda satış sonrası üst düzey yöne-
ticisi olarak Almanya’da kariyerine de-
vam etmiştir.  Almanya sonrasında Çin ve 
Singapur’da   GM’in Asya ve Pasifik ope-
rasyonlarını kuran ve yöneten sayın Pan-
dır   2005 ‘te GM- Endonezya’nın başı-
na geçerek 2006 yılının Kasım ayına ka-
dar şirketin Ceo’luğunu yürütmüştür.   Ali 
Pandır,  2006 Kasım ayından bu yana  To-
faş Otomobil Fabrikası A.Ş’nin CEO’su 
olarak görev yapmaktadır.

Ali Pandır

inişte olduğu.  1973 ilk petrol krizin-
de aslında OPEC ambargosuyla bü-
yük bir şok yaşadı dünya. Bu değişim 
o zamandan başladı. Amerika’da o ta-
rihe kadar 6 litre, 7 litre olan motor-
lar ki Chevrolet’nin 70’li yıllarda yap-
tığı Corvetteler’de 7,5 litrelik motor-
lar vardı bunlar o ilk krizden sonra 
yavaş yavaş 3 litre, 4 litre seviyesine 
gene çok aşağıya indi. Ondan sonra 
80’de ikinci petrol krizi yaşandığında 
Amerika’da küçülme süreci başladı.  
Aslında iki petrol krizinin de dünya-
nın hem ticaretinde hem de otomo-
tiv sanayinin gelişmesinde çok büyük 
etkisi var. Hatta Japonlar o kadar hız-
lı gelişme gösterdiler ki 90’lı yılların 
ortasında dış ticaret dengesi otomo-
tivde Japonya ile Amerika arasında 
çok bozulmuştu. O zamanki Başkan 
Clinton özel olarak otomotivi konuş-
mak için Japonya’ya geldi. Onun üze-
rine Japon hükümeti Amerikan ara-
bası ithal edin diye üreticilerine emir 

verdi. 1995’te o zamanlar GM’de çalışırken 15 kişilik bir ekip-
le Japonya’ya gönderdiler bizi. Bir sene kaldık ‘acaba Ameri-
kan arabasını nasıl satarız’ diye. Sonra belli bir ölçüde itha-
lat  başladı. Fakat kalite seviyesi Japonya’nın beklentisinden 
o kadar uzaktaydı ki, her gelen Amerikan arabası orada bir 
fabrikada 20-30 saat civarında adeta tekrardan imal ediliyor-
du. Dolayısıyla sistem pek yürümedi. Dış ticaret dengesine 
Japonlar kendileri çare buldular. Japonya’nın Amerika’da kur-
dukları fabrikalarda yaptıkları Japon arabalarını tersine olarak 
Japonya’ya ithal etmeye başladılar. Dolayısıyla petrolün en-
düstrimizin kaderinde çok büyük rolü var. En son petrol kri-
zi, iki tane dünyanın en büyük firmasının batmasına neden 
oldu. Şimdi bu petrol biter mi, bitmez mi, ne zaman biter bü-
tün kaderimiz buna bağlı. Her ne kadar bayiler olarak diyebi-
lirsiniz ki işte petrollü araba olmazsa biz elektrikli satarız, o ol-
mazsa gazlı satarız, nasıl olsa satacak bir şey buluruz diyebi-
lirsiniz ama aslında çok bağımlıyız petrole. Burada birkaç tane 
senaryo var. Eğer şu andaki kaynaklarda üretim devam eder 
ve tüketim de bu Çin’in, Rusya’nın, Hindistan’ın gelişimiyle ar-
tarsa 2050 yılına doğru oldukça azalan bir trendle gidecek, 
dolayısıyla yurtdışında fiyatı artacak petrolün vs. Diğer senar-
yoya göre şu ana kadar bilinen kaynaklar var fakat kazanım 
pahalı olduğu için oralarda üretim yapılmıyor. İşte kazmışlar, 
çamurlu çıkmış, kapatmışlar. Tabi petrol pahalılaştıkça onla-
rın üretimi daha fizibil olacak, o kaynaklardan da üretim ya-
pılırsa biraz daha açığı kapar. İyimserler de diyorlar ki daha 
hala bulunmayan kim bilir ne kaynaklar vardır onlar da bulu-
nursa daha bu böyle bir 60-70 sene gider diyorlar. Ama diğer 
taraftan da bu ne kadar giderse gitsin bir taraftan da tüketi-
min artmasıyla çevre baskısı var biliyorsunuz. Artık bu küresel 
ısınma bir zamanlar inanmıyorduk ama dünyanın her yerin-
de inanılmaz mevsimsel hareketler oluyor. Artık herkes bunu 

anladı. Dolayısıyla petrol kalsın kalmasın, üretilsin üretilme-
sin gene şu anda bir rol ayrımındayız. 

Dünya Nereye Gidiyor?

Şu anda 130 senelik içten patlamalı motor teknolojisinde 
hala yüzde 30 civarında geliştirilecek, verimliliğini arttıracak 
potansiyel var. Diğer taraftan elektrikli araç çok konuşuluyor. 
Elektrikli aracın en önemli elemanı da akü, pil. Çünkü elektrik-
li aracı yapmak aslında teknolojik olarak çok zor bir şey değil. 
Yani sonuçta bu bir akü, bir elektrik motoru, bir kontrol ünite-
sinden oluşuyor. Ama bunları geliştirmenin esas önemli kıs-
mı enerji saklama kabiliyeti, dansitesi yüksek olan piller alını-
yor, çünkü şu anda sıvı yakıtların enerji dansitesine yoğunla-
şabilecek, elektrik saklayabilecek teknolojilerden henüz uza-
ğız. Bu kadar çok konuşulmasına rağmen burada geçen yıl 
bir sürü yerde pil üretiliyor ve araştırması yapılıyor, toplam 
3000 tane pil üretilmiş. Burada büyükler, Sanyo, Sony falan 
gibi Japonlar var, Samsung var, Koreliler, Çinliler ve Japon-
lar... Biz TÜBİTAK’la bir rekabet öncesi çalışma başlatmak is-
tiyorduk. Biraz başladı ama hakikaten ülkemizde eğer elekt-
rikli araç yapılacaksa bunun en önemli stratejik elemanı akü-
nün burada yapılması. Yoksa aküyü Çin’den ithal edip motoru 
bir yerden ithal ederseniz onları bir kutuya koyarsanız bunu 
yapmak çok zor bir şey değil. Bir de burada aslında petrolden 
elektrikliye geçerken arada başka yakıtlar da var kullanılabi-
lecek. Çok kısaca dünya nereye gidiyor bundan sonra: Ame-
rika ve Avrupa’da bir miktar pazar geriledi ve onun geri gel-
mesi de zor. Yani Amerika’da zamanında 18 milyonlara varan 
pazar artık bir ara 8-9 milyona geriledi, şimdi 12-13 milyon-
lar civarında. Bu 18 milyon büyük bir balondu, o balonun tek-
rar yerine gelmesi zor. Avrupa’da da öyle bir simülasyon var. 
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Dolayısıyla bundan sonra gelişme aslında BRIC denilen Brezil-
ya, Rusya, Hindistan ve Çin’den olacak ve daha çok Asya’dan 
olacak. Diğer taraftan üretim tarafında ise sanıldığının aksi-
ne satış nerede olursa olsun üretim istediği yerde olur mantı-
ğı da aslında değişiyor. Yani bu gelişimin BRIC ülkelerinde ol-
ması ve Asya’da olması aslında Amerika’da ve Avrupa’da imal 
edip oralara ihraç etmek anlamına gelmiyor. Ülkeler kendile-
ri imal edip kendi ülkelerinde satma yoluna gidiyorlar çün-
kü lojistik maliyetleri çok fazla. Büyük sorunlardan biri de tabi 
ki kapasite fazlası sorunu. Bu Amerika’da çözüldü. Batan fir-
malarda otomatikman fabrikalar kapandı ama Avrupa bu ka-
pasite fazlası sorununu çözemiyor ve her gün de hükümet-
lerle üreticiler arasında devamlı pazarlıklar oluyor o fabrikayı 
kapatırsın kapatamazsın, şu kadar üretimi oraya gönderirsin 
gönderemezsin diye. Avrupa bu problemi çözemediği müd-
detçe bunun Türkiye’ye de negatif etkileri oluyor. Eğer Avru-
pa bunu hallederse Türkiye açısından da olumlu bir gelişme 
olur. Çünkü Avrupa’da tekrar başladığında artış o zaman tek-
rardan aynı yerde fabrika kurmak yerine, Türkiye’ye gelebilir. 
Bizim Türkiye’de imal edip de BRIC ülkelerine komple araba 
ihraç etmemiz çok zor. 

Türkiye’de yapılabilecek üç şey

Türkiye’nin ihracat alanı göreceli olarak daralıyor. Uzaklara ih-
racat yapmak da çok fizibil değil. Dolayısıyla Türkiye’nin ya-
pacağı şey kendi yeni pazarlarını yaratmak. Bu da Türkiye’nin 
doğusunda biliyorsunuz aynı zamanda petrol zengini olan 
bir sürü ülke var ve orada da büyük potansiyel var. Avrupa’ya 
bağımlılıkla bizim uzun vadede otomotiv sanayimizi geliş-
tirmemiz çok zor. Amerika’ya ihracatlar imkansız. Çin’e ihra-
cat mümkün değil. İkincisi de hep söyleniyor: Ar-Ge. Burada 
bir yola girdik, herkes Ar-Ge merkezleri kurdu, binlerce Ar-Ge 
elemanı istihdam ettik, artık bu yolda devam etmeliyiz. Ora-
daki teşviklerin de kesilmemesi lazım. Üçüncüsü Türkiye’nin 

kendi pazarını büyütmesi lazım. Bunu senelerdir söylüyo-
ruz. Türkiye’nin pazarı büyümedikçe Türkiye’ye yeni yatırım 
getirtmek mümkün değil. Çünkü tekstilde olduğu gibi veya 
kimyada olduğu gibi yüzde 100 ihracata bağlı bir otomotiv 
sanayi olamaz. 

Dünya Klasında Bayi

Dünya klasında bayi adında bir program başlattık. Bayileri-
mizin hakikaten her açıdan bizim fabrikamızın dünya klasın-
da olduğu gibi dağıtım teşkilatımızın da dünya klasında ol-
ması için çalışıyoruz bayilerimizle birlikte. Bu konuda yaban-
cı danışmanlarla sıkı bir çalışmamız var. Bu neden gerekiyor? 
Bayilik teşkilatında dağıtım alanında ölçüsüz yatırımlar ya-
pılıyor zaman zaman. Bu aslında kriz döneminde son dere-
ce tehlikeli. Diğer taraftan tabi ki dünyada –Türkiye’de değil 
ama- bayi dağıtımda da bir kapasite fazlası var. Amerika’da 
bu gene halloldu. 1700 tane bayi kapandı geçen yıldan bu 
yana. Avrupa’da da tahmin ediyorum hala var. Senelerdir bir 
konsolidasyon oluyor. Türkiye’de mutluyuz ki yok çünkü Tür-
kiye hala gelişmekte olan otomotiv pazarı olan bir ülke. Do-
layısıyla o konuda bir endişemiz yok. Ama diğer endişemiz 
özellikle blok muafiyetinin kalkacağı 2011 -2013’e doğru er-
telendi ama- bu dönemde bayilik sisteminin nasıl çalışacağı, 
burada ne gibi değişiklikler olacak? Biz sadece servisten para 
kazanırız diye bence çok tehlikeli bir yola gidiyor tüm sistem. 
Bence onu tartışmak lazım. Çünkü bakın elektrikli araç geldi-
ği zaman elektrikli aracın servisi olmayacak. Alıyorsunuz, atı-
yorsunuz. Belki 5 sene, belki 10 sene. Ama bunları görmek la-
zım. Yani böyle sadece servis gelirine bağlı olarak sürdürüle-
bilir bir iş modelinin bayilik teşkilatına büyük tehlikeler doğu-
racağına inanıyorum. Onun için mutlaka ve mutlaka satıştan 
kâr edilen bir iş modeline doğru gidilmesi, bunun tartışılma-
sı lazım. 
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2010’da kolay bir ortamın içinde olmayacağız. As-
lında 2011 ve 2012’de ne olacak onu da net göre-
miyoruz. 2009’da bir şekilde durumumuzu yönet-
tik. Ama ben burada iki tane rakam vereceğim ki 

özellikle bu yıl, gelecek yıl ve ondan sonraki yıllar-
da iç pazarımıza niye önem vermemiz gerektiğini, iç 

pazarı neden geliştirmemiz gerektiğini göreceğiz. 

Neden İç Pazar?

OSD’nin açıkladığı verilere göre 2009 sonunda 
üretim, 2008’in üretimine göre yüzde 24 azalmış. 

İhracatta ise, Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin bültenindeki ra-
kamlara göre, bitmiş motorlu taşıt ihracatı yüzde 31, otomo-
tiv ihracatı yüzde 34 azalmış. Şimdi burada tabi üretimin daha 
az azalması iç pazarda yaşamış olduğumuz bir dönemin de 
etkisi mutlaka. Geçen sene hem Avrupa’daki ülkelerin özell-
likle hükümetlerinden aldıkları çeşitli teşvikler ve hem de  bi-
zim ülkemizde yaşanan 6,5 aylık özel döneme rağmen dü-
şüş gerçekleşmiş. Şimdi bu yıl ne Avrupa’da böyle bir dönem 
var ne de Türkiye’de böyle bir beklenti var. O zaman bu yıl ve 
önümüzdeki yıllar gerçekten iç pazarı geliştirmenin dışında-
dış pazarlara hakim olamadığımıza göre-bizlerin hep birlikte, 
kamu da dahil, müdahil olabileceği, direkt müdahil olabilece-

Bir arada çalışmak 
başarıyı getirecek

“Türkiye geçen yıl kamu desteği 
nedeniyle, küresel finansal krizin 
ortasında dahi, bir yıl öncesine 
göre pazarını büyütebildi. Ve üçlü 
kazanma yöntemi gayet güzel 
gözüküyor. Devlet de kazandı, 
üretici de kazandı. Değer zincirinin 
hizmet tarafı da kazandı, müşteri 
de kazandı”

ODD Başkanı ve 
Renault Mais Genel Müdürü 
İbrahim Aybar:
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İç pazarı canlı tutacak 
her türlü tedbiri yeni-
den masaya koymak 
ve hayata geçirmek 
için el birliğiyle çalış-
maya ihtiyacımız var.

ği bir durum yok. Onun için ne yapıp edip iç pazarı canlı tuta-
cak her türlü tedbiri yeniden masaya koymak ve hayata geçir-
mek için el birliğiyle bu çalışmaya ihtiyacımız var. 

Ölçmeden İyileştirmek Mümkün Değil

Hatırlarsanız zannediyorum 8 Mayıs 2008 tarihiydi, yine böy-
le güzel bir topluluk olarak meslektaşlar bir aradaydık, yine 
bir OYDER toplantısıydı ve o zaman da yine çok değerli yet-
kili satıcı arkadaşlarımızın kârlılık konularını konuştuk. Ben 
2007 değerlerini anlattım. Şimdi 2008 geçti, 2009 geçti, aca-
ba o gün anlattıklarımla bugünkü durum, özellikle benim Ge-
nel Müdür olduğum MAİS’da nasıl? 

“Bir araya gelmek başlangıçtır” diyor Henry Ford. “Bir arada 
durmak gelişmektir, bir arada çalışmak ise bir başarıdır.” Biz 

cut yetkili satıcılar şebekemizin, kârlılık ve verimlilik kaygı-
sı devam etmekte. Satışta daha düşük bir etkiyle birlikte çok 
markalılığı da kolaylaştıran bir sisteme girmiş bulunuyoruz”. 

Aradan iki yıl daha geçti ve iki yılın içerisinde bu konuda kay-
gılarımızı devam ettiren şartlar var. Ama özellikle çok marka-
lılık konusu Türkiye’de ve hatta dünyada o kadar da fazla ge-
lişmedi. Genel olarak bunlar bugün için de geçerliliğini koru-
yor. Yine o zaman demiştik ki: “Bu şartlar altında yapmamız 
gereken şey değerli yetkili satıcı arkadaşlarımızın kârlılık ana-
lizlerine yardımcı olmamız. Kârlılıklarının nerelerde oluştuğu-
na, nerelerde oluşması gerektiğine dair kendilerine rehber-
lik edilmesi lazım, yardımcı olunması lazım”. Nitekim bizler 
2006’da 15, 2007’de 21, 2008 ve 2009’da da 55 yetkili satıcı ar-
kadaşımızın kârlılık analizlerinde onlara yardımcı olmaya ça-

lıştık. Ben bugün size 2008 ve 2009’un, 
özellikle ÖTV indirim dönemi yaşanan, 
9 aylık sürenin sonundaki durumu iki 
farklı tabloyla yansıtmaya çalışacağım. 
Bunları niçin yapıyoruz? Ölçmemiz la-
zım ki iyileşecek noktaları bulalım. Çok 
güzel bir söz var, ölçmeden iyileştirmek 
mümkün değil. 

2007 şartlarında eğer 1000 lira ciro ya-
pılıyorsa bunun 600 lirası yeni otomo-

bugün bir kez daha bir arada çalışma-
nın başarısını yaşıyoruz. 2008’de 2007 
yılının şartlarını anlatırken blok mua-
fiyeti, tabi Türkiye’de ne de olsa henüz 
daha iki yıl geçmişti, belli kaygıları ve 
belli şartları ile hepimizin en çok gün-
deminde olan konulardan biriydi ve o 
zaman.  Demiştik ki; “Satış sonrasında 
rekabet artıyor, niteliksel seçim kriterle-
rini karşılayan adaylara kapıyı açık tut-
mak zorundayız, yasal durum bu. Mev-

Başarı için yapılacak şey, kamunun 
da desteğiyle, hep birlikte çalışma-
ya, hep birlikte olmaya, birlikte mü-
cadele etmeye devam etmektir.
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Yetkili Satıcı Hasılat ve Kârlılık Dağılımı - 2009

Yetkili Satıcı Hasılat ve Kârlılık Dağılımı - 2007

Yeni
Araç
% 602. El

% 13

YP
% 9

Servis
% 16

Diğer
% 2

Servis
% 65

YP
% 24

2. El
% 4

Diğer
% 5

Yeni 
Araç
% 1

Renault Mais A.Ş. Kârlılık Anazili Paneli
(55 Yetkili Satıcı) 2009 9. Ay Sonuçları

Renault Mais A.Ş. Kârlılık Anazili Paneli
(21 Yetkili Satıcı) 2007 Sonuçları

Ciro Dağılımı

Ciro Dağılımı

Kâr Dağılımı

Kâr Dağılımı

bilden, 130 lirası ikinci elden, 90 lirası yedek parçadan, 160 li-
rası servisten, 20 lirası da diğer sigorta, finans gibi yan işlem-
lerden geliyordu. Peki, kâr dağılımına baktığımız zaman yine 
1000 lira kazandığımızdaki kâr olarak düşünürsek, 650 lirası 
servisten geliyordu. 240 lirası yedek parçadan, 40 lirası ikin-
ci elden, diğer hizmetler dediğimiz finans, sigorta vs. 50 lira, 
sadece ve sadece 10 lirası yeni araç satışından geliyordu. Yani 
rekabet öylesine koyuydu.  Bugün de şartlar farklı değil. Ar-
tık yeni araç satışından kârı görmek neredeyse imkansız hale 
gelmiş durumdaydı ki o gün bizlerle birlikte olan Fransa’dan 
gelen diğer Yetkili Satıcılar Derneği Başkanı benzer yorumla-
rı yapmıştı. 

“Yeni Araç Satışından da Kâr Elde Edilebiliyor”

Şimdi 2009’un ilk 9 ayında ne olmuş 
bizim MAİS şebekesinin ciro dağılımı-
na bakalım, çok fazla bir değişiklik yok. 
Yine 1000 liralık ciro varsa 550 lirası yeni 
araçtan, 120 lirası ikinci elden, 120 lira-
sı yedek parçadan –yedek parça biraz 
arttırmış payını-, servislerden 150 lira 
ve diğer hizmetlerden de 60 lira. Peki 
kâr dağılımı nasıl? İşte burada önem-
li bir değişiklik var. 1000 liranın 250 li-

Geçen yılın ilk 9 ayın-
daki en büyük değişim, 
yeni araç satışında yüz-
de 1 olan kârlılık payı-
nın yüzde 25 olmasın-
da. İşte burada çok açık 
bir mesaj var; Birincisi 
otomobil ya da motor-
lu taşıt fiyatları erişile-
bilir olmalı. Tabi ki onu 
alacak kesimin morali, 
keyfi, geleceğe bakışı 
da olumlu olmalı.

rası yeni araç satışından kazanılmış, 350 
lirası yedek parçadan gelmiş, 390 lira-
sı servisten, 20 lirası ikinci elden –ikinci 
el burada kârlılık oranında son derece 
sıkıntılı- ve diğer hizmetlerden 30 lira. 
Buradaki en büyük değişim yeni araç 
satışında ve sadece yüzde 1 olan kârlılık 
payı şimdi yüzde 25. İşte burada bir me-
saj var. Çok açık bir mesaj; Otomobil ya 

da motorlu taşıt fiyatları erişilebilir olmalı, bir. Tabi ki onu ala-
cak kesimin morali de, keyfi de, geleceğe bakışı da olumlu ol-
malı. Böyle olunca sonuç -geçen yıl yaşadık 6,5 ay- ortaya çıkı-
yor. Yeni araçtan da kâr edilebiliyor. Tabi ama bu kârların mik-
tarına baktığımız zaman burada hala ciddi sıkıntı olduğunu 
söylemem lazım. 2009’un ilk iki ayında bizim ölçümlerimiz-
de ne yazık ki faaliyet kârlılığı sıfırın çok az üzerindeydi. Bü-
tün dönem kârlılığı da sıfırın altındaydı. O yaşanan 6,5 aylık 
dönemde bu kârlılıklar yüzde 3’e kadar faaliyet kârlılığı ola-
rak çıktı. Diğer dönem kârlılığıysa yüzde 1,6’lara ancak çıka-
bildi ki, o dönem özel bir dönem. Yani yine o kadar büyük te-
sisler, o kadar önemli yatırımlar, istihdam gibi, ama baktığı-
nız zaman en iyi şartlarda kazanılan rakam yüzde 4,5’ları aşa-
mamış. Yani yatırdığınız 100 liranın 4,5 liralık kısmı olan o se-

2. El
% 2

Diğer
% 3

Yeni
Araç
% 55

Yeni
Araç
% 25

2. El
% 12

YP
% 12

YP
% 31

Servis
% 15

Servis
% 39

Diğer
% 6
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1953 yılında Aydın Nazilli’de doğan İbra-
him Aybar;  1970-1974 yılları arasında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Makina-Uçak 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1974-
1976 yılları arasında İstanbul Teknik Üni-
versitesi, Havacılık-Uzay Mühendisliği 
Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimi’ni ta-
mamlayarak, 1978-1980 yılları arasında 
Amerika’da Oklahoma FAA’da Doktora-
sını yaptı.

Çalışma hayatı: 

1988 – 1992 T.C. Başbakanlık – Başbakan 
Danışmanlığı ve son 1 yıl Başbakan Müs-
teşar Yardımcılığı.

1991 - 1992 Sümerbank Yönetim Kurulu 
Üyesi – Başkan Vekili.

1992 – Eylül 2000 Varan Genel Müdürlü-
ğü ve UYTAD Yönetim Kurulu Başkanlığı.

Aybar, Ekim 2000’den beri Renault Mais 
Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Aybar

neki cironuzdan ettiğiniz kârla, yatırım-
larınızın geri dönüşü ne kadar sürede 
gerçekleşir hesap etmek bence uzun iş, 
ona hiç girmeyelim. Dolayısıyla şimdi 
böyle bir özel dönem yok, yine rekabet 
yoğun, yine kampanyalar alıp başını gi-
diyor ve yine 2007 yılının rakamlarına 
doğru geliyoruz. Dolayısıyla bizim bu-
rada vermemiz gereken mesaj şu: Sek-
törümüzde kârlılıklar son derece mini-
mal düzeylerde. Kâr elde edilebiliyor-
sa, bilhassa sermaye açısından, işletme 
sermayesi açısından yeterlilik yoksa, bu 
bir krediyle yapılıyorsa burada oluşan 
çok cüzi kârlılıklar da kreditörlerin eli-
ne geçiyor. Dolayısıyla hakikaten iş ko-
lay değil ama şunu da unutmamanız la-
zım. Bizler kendi markamız için de şu 
söyleme önem veririz: “Satış, satış son-
rasında başlar”. Biz müşterilerimize sa-
hip çıkmak zorundayız ki, onlar da bize 
sahip çıksın. Nitekim yeni kâr merkez-
lerinde ne olursa olsun bu faktörler ge-
çerliliğini halen ve uzun süre devam et-
tirecektir. Sabit maliyetleri satış sonra-
sı faaliyetlerle karşılamaya özen göster-
meye ben özellikle dikkat çekiyorum. 
Servis pazarlaması, servis satış eleman-
larının çok daha ehil, çok daha yetkin 
olmasının sağlanması önemli. Finans-
man ürünlerine önem vermemiz ge-
rekli, o da ciddi potansiyel olarak hala 
duruyor. Sigorta kezâ, aksesuar ek ba-
kımı, ek garanti sürelerinde yapılan bir-
takım yenilikçi pazarlama yöntemle-
ri hala ciddi kazanç getirecek noktada. 
Bizim istediğimiz elektronik ortamda-
ki pazarlama yöntemleri, yani müşteriyi 
özel kılan, müşteri özelinde yapılan pa-
zarlamalar ayrıca ciddi bir potansiyel ve 
ikinci el. 

10 yıl sonra

Gelecekte, önümüzdeki uzun vadede 
-örneğin elektrikli araçlar- bu servis-
ler ne olacak? Gerçekten bu önemli bir 
konu. Yapılan çalışmalar, ortaya konan 
projeksiyonlar gösteriyor ki bundan 10 
yıl sonra dünyada üretilen -şu an için 
70 milyon- motorlu taşıtın yüzde 10’u 
elektrikli araç olacak. Tabi bu giderek 
gelişme eğiliminde. Ama ben de diyo-
rum ki satışı, satış sonrasında yapma-
mız söz konusu olduğuna göre; giderek 
araç yenilemeyle satış, yeni müşterile-
re yeni araç satışının üzerinde bir oran 

almaya başladığına göre ve ister elekt-
rikli olsun, ister hidrojenle, sıkıştırılmış 
doğalgazla çalışıyor olsun, mutlaka ka-
porta hizmetleri olacağına göre servis-
lerimize önem vermeye devam etme-
miz lazım. 

Üçlü kazanma yöntemi

Bir kesimin kişi başı satın alma gücü, bir 
motorlu taşıtı almaya yeter hale geldik-
çe ortalamada pazar istihdamı büyüyor. 
Bunu birçok ülkede gördük. Ülkemizde 
de hala istihdamı yakalayamamamı-
zın temelinde bu gerçek var. Bu iki tür-
lü yakalanıyor. Ya milli gelir yükselecek, 
yani ekonomik büyüme milli geliri kişi 
başına o noktaya getirecek ya da araç-
lar ucuzlayacak. Araçlar ucuzlayabiliyor 
mu? Bir yere kadar... Daha fazla ucuzlat-
manız mümkün değil. Kampanyalarla 
zaten kâr diye bir şey yok, durum orta-
da. Peki, ne olacak? İşte geçen yıl 6,5 ay-
lık dönem de gösterdi, 2003-2004 yılla-
rında yapılan uygulama da gösterdi, bir 
kamu desteği gerekiyor. Bunun da fazla 
uzağına gitmeden altını çizerek bırakı-
yorum. Türkiye geçen yıl işte bu olumlu 
gelişme nedeniyle, küresel finansal kri-
zin ortasında dahi, bir yıl öncesine göre 
pazarını büyütebildi. Ve üçlü kazanma 
yöntemi gayet güzel gözüküyor. Devlet 
de kazandı, üretici de kazandı. Yani o 
değer zincirinin hizmet tarafı da kazan-
dı, müşteri de kazandı. Artık gidişat bel-
li; çevreye çok daha duyarlı ürünlerin 
piyasada çoğalması ve değişimin bun-
lar üzerinden olması sonuçları ne kadar 
olumlu etkiliyor. Avrupa’da yaşadık ge-
çen yıl. Geçtiğimiz Ocak ayının rakam-
ları gösterdi ki, bu uygulama bitmedi-
ği için bugün İngiltere’de dahi, pazar bir 
yıl öncesinin aynı ayına göre yüzde 30 
civarında büyüyebilmiştir. Keza İspan-
ya da aynı büyümeyi vermiştir. İtalya da 
vermiştir. Demek ki uygulamanın etki-
si budur. O zaman başarı için yapılacak 
şey, kamunun da desteğiyle, hep birlik-
te çalışmaya, hep birlikte olmaya, bir-
likte mücadele etmeye devam etmek-
tir. Son olarak size Franklin Roosevelt’in 
çok önem verdiğim bir sözünü hatırlat-
mak istiyorum: “Ayaklarınız hep yere 
bassın. Temkini, tedbiri elden bırak-
mayalım ama gözlerimiz hep yıldız-
larda olsun, hepimizin geleceği yıldız-
lar kadar parlak olsun”. 
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Otomotiv bayisi ayakta kalmak için gün sonunda 
kâr sağlamak zorundadır zira sadece bu sayede 
uzun dönem piyasada kalınabilir. Öte yandan bu 

sektörde işler iki şey etrafında dönmektedir: Çeşit-
lendirme yoluyla risk dağıtma ve sinerji yaratmak. Bu 

noktada risk dağıtmak özellikle otomotiv bayiliği işin-
de olduğu gibi farklı markalar ve ülkelerle işinizi çeşitlendi-

rebilirsiniz. Biz Avaq Grubu olarak bunu yapıyoruz. Piyasada 
uzun dönem kalabilmek için farklı markalarla farklı ülkeler-
de bayilikler kuruyoruz ancak finansal kriz nedeniyle gördük 
ki kriz hem üreticileri zayıflatıyor hem de ülkeleri dolayısıyla 
pazarları zayıflatıyor. Örneğin Macaristan’da piyasa yüzde 60 
oranında küçülme yaşadı. Almanya’da mesela hükümet, bi-
raz da Avrupa Birlği’nden kaynaklanan politik nedenlerle, bir 
hurda araç çalışması yürüttü. 6.000 araçla başlayarak 2.500 
Euroluk bir teşvikle motiv oluşturdular ve Mart sonunda araç-
lar satılmıştı. Eylül’de hükümet seçimlere kadar sürmek üze-
re bu süreci uzattı ve sonuçta 3.8 milyon Euro ile kapattı. Bu 
bizim düşündüğümüzden de yüksek bir rakam oldu.  Bura-
dan çıkarılması gereken mesaj şu olmalı: piyasalar iner, piya-
salar çıkar. Otomotiv satıcıları açısından önemli olan otomo-

Çalıştığınız insanları 
sürekli eğitmelisiniz

Uluslararası bir bayi grubunu 
yönetirken öncelikle yönetim ve 
yönetimin, teknikerden satışçıya 
kadar herkese rehberlik edebilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bir 
diğer konu ise eğitim; çalıştığınız 
insanları sürekli eğitmelisiniz ve 
onlarla beraber çalışmaya devam 
etmelisiniz. 

AVAG Holding AG Ceo'su 
Dr. Volker Borkowski:
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Otomotiv bayisi ayak-
ta kalmak için gün so-
nunda kâr sağlamak 
zorundadır zira sadece 
bu sayede uzun dönem 
piyasada kalınabilir. 

tiv bayilerinin bunlara ayak uydurabilmesi ve ayakta kalma-
ya devam etmesidir. Ki bunun içinde başta bahsettiğimiz gibi 
risk dağıtımı büyük markalara ve bölgelere bölünmek şeklin-
de gerçekleşiyor. 

Avag’da bölünme 15 bayi / 49 lokasyondan oluşan DIO, 13 
bayi / 43 lokasyondan oluşan DIA ve 11 bayi / 28 lokasyondan 
oluşan AV-International şeklinde gerçekleştirildi. Tabi burada 
firmanın geçmişine de vurgu yapmak gerekiyor. Avaq geç-
mişi 1920’lere dayanan bir firma olmakla birlikte ilk adımla-
rı 1963’te bir bayinin başlattığı girişimle atılıyor. Firma bugün 
Almanya’nın en büyük bağımsız otomotiv bayi grubunu oluş-
turuyor. Avag’ın organizasyon yapısına baktığımızda öncelik-
le bölgeleri ve uzmanlıkları görüyoruz. Satış ve satış sonrası-
nın yönetime raporladığı ve herşeyin müdürde bittiği gele-
neksel bayi yapısından farklı olarak Avag çatısı altında yöneti-
ci direktörler var ve bizim yönetici direktörlerimiz geleneksel 

ellilik bir ciromuz bulunuyor. 

2008/2009 3,4 milyon euro bir ciro elde edilirken özsermaye 
2009 yılı içinde 66,3 milyon euro olarak gerçekleşti. Finans-
man konusunda örneğin Türkiye’de finansal olasılıklarla il-
gili olarak bankalarla çalışma kısmında olabildiğince şeffaf 
olunması gerektiğini görüyoruz aksi takdirde kredi alınma-
sı mümkün olmuyor.  İstatistiklere dönecek olursak kar mar-
jı %0.7 oranında gerçekleşti. Satış, satış sonrası, müşteri şika-
yetleri finans vb. pek çok farklı birimleri barındıran bir orga-
nizasyonda kontrol döngüsü ise raporlar aracılığıyla yürütü-
lüyor. Avusturya’da Polonya’da Almanya’da tüm birimler gün-
lük, haftalık ve aylık raporlar aracılığıyla tek bir veri deposu-
na giriş yapıyor ve böylece bütünsel bir gün sonu bilgisine sa-
hip olunuyor. 

Özetle  uluslararası bir bayi grubunu yönetirken öncelikle yö-
netim ve yönetimin teknikerden satışçıya kadar herkese reh-

berlik edebilmesi büyük önem taşı-
maktadır. Bir diğer konu ise eğitim; ça-
lıştığınız insanları sürekli eğitmelisiniz 
ve onlarla beraber çalışmaya devam et-
melisiniz. Tüm bunların yanında işleyen 
bir sisteme sahip olabilmek büyük bir 
önem taşımaktadır. Düzenli raporlama-
larla her şeyi kontrol edebilir ve yaptığı-
nız her işi analiz edebilirsiniz. Ama gü-
nün sonunda işin yürümesi için gerekli 
olan en önemli unsur güvendir. 

bayilerden yine farklılaşıyorlar zira bize 
göre yöneticilerin  showroom da ya da 
ofislerinde oturarak işlerini takip etme-
leri pek mümkün değil. Yöneticinin sı-
cak satışın içinde bulunması müşteri 
akışını ve satış ekibinin operasyonlarını 
gözlemlemesi gerekiyor. Bu yapı altın-
da şu anda yıllık ciromuzun yüzde yir-
misini AV – International, yüzde otuzu-
nu DIA segmentinden kazanıyoruz. Al-
manya ayağında yani DIO’da ise yüzde 



42 MART NİSAN 2010

PANEL: OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Otomotiv distribütörlüğü aslında zor bir iş zira bu-
gün yaptığınız işle, ki mevcut durumda krizi düşü-
nürsek örneğin, gelecekte yapacağınız iş arasında 

bir denge kurmak zorundasınız. Bu da maalesef hiç 
kolay bir şey değil. Otomotiv distribütörlüğü için bir 

vizyon çizmeye çalışırken bakacağımız ilk nokta alan-
daki trendler olacak. Neler hakkında endişelenmeliyiz? 

Büyük bir finansal krizden geçtik. Bu krizle birlikte ürün seg-
menti değişti. Örneğin şehir araçlarına göre daha fazla SUV 
satılıyor. LNG, hybrid gibi alternatiflerle ürün türleri  değişi-
yor ve distribütörlük kanalları artık daha fazla ekonomik bas-
kı hissediyorlar. Bu nedenle işletmelerin sürdürülebilirliğine 
odaklanmak gerekiyor. Çünkü yıllık yeni araç satışlarına ba-
karsak bir düşüş içerisinde olduğunu görüyoruz. Örneğin ba-
yilere bu işe yeniden başlar mıydınız sorusunu sorduğunuzda 
artık daha fazla sayıda bayinin işi bırakacağını öğreniyoruz. 

Bu noktada distibütörlük sisteminin geleceğine dair bir ön-
görüde bulunmak gerekirse önümüzde üç soru çıkıyor. Sis-
tem kimin hakimiyetinde olacak; büyük satıcılar mı, üreticiler 
mi yoksa e-ticaret mi? Otomotiv distribütörlüğü sektörü di-
ğer sektörlerden farklı bir sektör; çünkü diğer tüm sektörle-
re baktığınızda ekonomileri satın alma maliyetlerini ve süreç 
maliyetlerini azaltmaya odaklı ilerliyor. Oysa otomotivde du-
rum farklı, çünkü bu sektörde bir arabadan on tane de alsa-
nız yüz tane de alsanız aynı parayı ödüyorsunuz ve süreç kıs-
mında bunu yapma şansınız hiç yok çünkü üretici zaten bunu 

Bayiler, etkin ve 
etkili olmak zorunda

Otomotiv distribütörlüğü işi bir süre 
daha yetkili bayi işletmelerine 
dayalı olacaktır. Bayilerin 
önündeki temel güçlük alternatif 
kanallar değil, etkin ve etkili 
olabilmektir! Peki üreticilerin rolü ne 
olacak? Bence, üreticiyle yapılan 
anlaşmaya bakıldığında üç 
önemli nokta vardır, ki herşey bu 
üç noktaya gelip dayanır: marka; 
know-how ve maliyet tasarrufu.

Venedik Üniversitesi Ekonomi 
ve İşletme Bölümü Direktörü 
Prof. Dr. Leonardo Buzzavo:
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Satış işini sadece yeni 
araç olarak görmemek 
gerekiyor. Eskiden piya-
sa kolaydı ancak bugün 
hedef odaklı pazarlama 
yapanlar proaktif yakla-
şanlar kazanıyor.

yapmış oluyor. Bu noktada benim 5-10 yıl vadedeki görüşüm 
sistem büyük küresel oyuncuların elinde olmayacak. Üretici-
ler tarafına bakacak olursak bazı piyasalarda üreticilerin pek 
çok araç sattığını görüyoruz. Örneğin Fransa’da yeni araç pi-
yasasının yüzde 18’i üreticilere ait. Amerika’da bu yasak oldu-
ğu için oran yüzde 0. Biz zincirdeki herkesin kendi işini yap-
ması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle üreticilerin direkt sa-
tışının stratejik olarak doğru olmadığını düşünüyoruz bu ne-
denle üreticilerin de hakimiyeti altında olacağını düşünmü-
yoruz. E-ticaret kısmı ise bir araç olduğu için bir hakimiyeti 
olamayacaktır. Peki hakimiyet kimde olacak? 

Otomotiv distribütörlüğü işi bir süre daha yetkili bayi işletme-
lerine dayalı olacaktır. Bayilerin önündeki temel güçlük alter-
natif kanallar değil, etkin ve etkili olabilmektir! Peki üreticile-
rin rolü ne olacak? Bence, üreticiyle yapılan anlaşmaya bakıl-
dığında üç önemli nokta vardır, ki herşey bu üç noktaya gelip 
dayanır: marka; know-how ve maliyet tasarrufu. Marka ima-
jı destekler ve müşteri profilini verir ancak marka standartları 
maliyet ve getiriler arasında denge kurmalıdır. Zira müşteri is-
temediği bir şeye para ödemeyecektir ve üreticiler standart-
ları gerektiğinden fazla yükseltirlerse distribütörlük sistemi-

ren güveni yaralayan bir çılgınlık! Üreticilerin bu noktada sa-
tıcıları özgür bırakmaları ve bu ölçek ekonomileri ile maliyet 
tasarrufunun sağlanmasını mümkün kılmaları gerekmekte-
dir. Ayrıca bürokrasinin azaltılması da gerekmektedir. Bu üç 
noktayı doğru paketle sunabilen üretici onun ürünlerini sat-
maya hevesli pek çok girişimci bulacaktır. 

Peki satıcıların görevi nedir? Kısa ve uzun vadede bayilik sis-
temindeki değişiklikler, “dışarıdan” ziyade “içeriyi” etkileye-
cektir. Arabadan ziyade içindeki sistemler daha etkin olacak-
tır. Gelecekte dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise sa-
tış sonrası hizmetlerdir. Örneğin kullanılmış araç sektöründe 
odaklanmak gerekir, süreçlerle çalışmak ve eğitimi aksatma-
mak gerekir. Özel pazarlama gerekir. Kullanılmış araçlara ak-
tif kaynak bulma ve satış sonrası dönemde proaktif satış ser-
gilemek gerekir. 

Yeni girişimciler için önemli noktaları şöyle özetleyebiliriz. Sa-
tış işini sadece yeni araç olarak görmemek gerekiyor. Eskiden 
piyasa kolaydı ancak bugün hedef odaklı pazarlama yapanlar 
proaktif yaklaşanlar kazanıyor. Bu nedenle pazarlama harca-
malarının yeniden harmanlanması da gerekiyor. Verimliliğe 

odaklanın. Ölçümleme araçlarınız bu-
lunsun çünkü ölçmediğiniz hiçbirşeyi 
kontrol edemezsiniz. Ek marjlarınızı ar-
tırın. Müşteriye ilişkin bilgileri sistemi-
ze edin ve bunları hedef odaklı pazar-
lamada kullanın. Son olarak çalışanları-
nızı tüm süreçlere katın. Onları hep aynı 
şeye, örneğin daha fazla satış, yönlen-
dirmeyin, onları süreçlere katın ve nere-
ye gittiğinizi anlamalarını sağlayın.. 

ni öldürebilirler. Know-how kısmında 
önemli olan doğru örneği yakalamak, 
yaymaktır. Bugün üreticiler için zorlu 
olan kısım budur; satıcılardan daha çok 
şey öğrenmeli, onları daha çok dinle-
melidirler. Maliyet tasarrufu noktasın-
da ise satıcıların işlerinde kullandıkla-
rı malzemelerine, üreticinin talebi üze-
rine pazar ortalamasının üzerinde para 
ödemeleri gibi bir sıkıntıyla karşılaşıyo-
ruz. Bu bence ortaklığa büyük zarar ve-
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8 Şubat 2010, Akşam Gazetesi

OYDER, Rahmi Koç’u getirip otomotivin 
falına baktıracak
70 kişiye iş sağlayan, 1.300 otomobil bayiinin çatı örgütü OY-
DER, 24 Şubat’ta İstanbul’da yapacağı bir günlük toplantıya 
onur konuğu olarak Rahmi Koç’u getiriyor.

8 Şubat 2010, Haber Türk Gazetesi

Duayenler otomotivin geleceği 
tartışacaklar
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) 24 Şubat 2010 
günü İstanbul’da düzenleyeceği konferansa sektörün ile-
ri gelenleriyle “Türkiye’de otomotivin geleceğini” tartışacak.

OYDER sektörün önge gelen isimlerini aynı platformda bu-
luşturup sektörün geleceğini masaya yatırıyor. 800’ü aşkın 
katılımcıyı bir araya getirmeyi planlayan konferansta Türk 
otomotivinin önde gelen isimleri ve yurtdışından konuşma-
cılar söz alacak.

8 Şubat 2010, Hürriyet Gazetesi

Bayiler 5 milyar dolara yükseldi, 
Avrupa’ya oto satmayı öğreteceğiz
Türkiye, otomotiv üretiminden sonra satışında da dünyaya 
örnek olmaya başladı. Türkiye’de 70 bin kişiye istihdam sağ-
layan 1.300 yetkili satıcıyı çatısı altında toplayan OYDER Baş-
kanı Tarık Taşar, kabzımal, kuyumcu bayi döneminin kapan-
dığını belirterek, artık gerçek meslek haline geldiğini söyledi. 

8 Şubat 2010, Milliyet Gazetesi

“İşi öğrendik, Avrupa’da bile araç 
satabiliriz”
OYDER Başkanı Tarış Taşar, Türkiye’de yetkili satıcıların büyük 
bir aşama kaydettiğini belirterek, “Pek çok bayi, artık yurt dı-
şında bile iş yapabilecek duruma geldi” dedi.

8 Şubat 2010, Sabah Gazetesi

Rahmi Koç bayilere konuşacak
20.’nci yılını kutlayan OYDER, 24 Şubat 2010’da “Otomotiv 
sektörünün geleceği” isimli bir konferans düzenliyor. Konfe-
ransta Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç bir konuşma ya-
pacak.
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25 Şubat 2010, Referans Gazetesi

“Artık bol kredilerle har vurup harman 
savurma dönemi bitti”
OYDER’in düzenlediği panelde bir konuşma yapan Rahmi 
Koç; Krizin özellikle otomotiv sektörü için büyük dersler içer-
diğini söyledi. “Bol kredilerle har vurup harman savurma dö-
nemi bitti” dedi. Koç otomotivde talebin de gelişmekte olan 
ülkelere kaydığına dikkat çekti.

25 Şubat 2010, Milliyet Gazetesi

Koç‘tan ‘boğaz tokluğuna’ oto dersi 
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, dünya nüfusu art-
tıkça ve insanların hayat standardı yükseldikçe otomotive 
olan talebin de artacağını belirterek, “Bu artış bundan böy-
le gelişmekte olan ülkelere, Çin’e, Hindistan’a, Brezilya’ya ve 
Türkiye’ye kayacak. İşte bu trendi iyi takip edip, rekabet gü-
cümüzü artırarak pastadan payımızı almalıyız “ dedi.

25 Şubat 2010, Akşam Gazetesi

“İkinci ve üçüncü nesilleri iyi yetiştirin”
Rahmi Koç, OYDER’in düzenlediği panelde, otomotivcilere 
ders verdi: “İngilizce bilin, bu işteki kârınızı sakın ola başka 
yere yatırmayın. Lüksten kaçının. Sermayeyi akıllıca kullanın. 
İkinci ve üçüncü nesilleri iyi eğitin. İngilizce’yi iyi konuşmala-
rını sağlayın. Bu işten kazandığınızı başka işlere yatırmayın. 
Satış sonrası faaliyetlere önem verin.”

25 Şubat 2010, Star Gazetesi

Rahmi Koç tecrübelerini bayilerle paylaştı
Rahmi Koç, 1940’da Otomotiv Grubu’nun temelinin atıldığı-
nı belirterek, şunları söyledi: 1958 ‘ de çalışmaya başladım. 
2 metreye 3 metre yerde dosya dolabı niteliğinde bir yerde 
işe başladım. ‘ Yedek parça ve tamir işlerini bilirsen otomo-
tivde iyi olursun‘ diye babam beni garajda işe verdi. Anka-
ra Maltepe’de bir servis istasyonumuz vardı. O devirde dö-
viz çok kıttı. Mösyö Bernard zamanın yarısını ticaret yaparak 
geçirirdi. Bernard Nahum her akşam satışların hepsini ister-
di. Yılbaşı günü buz gibi depoda mal sayar, envanter çıkar-
tırdık. “

25 Şubat 2010, Posta Gazetesi

“Bayilere Koç nasihati”
Grubun babası Vehbi Koç’un girişimiyle 1928’de sektöre 
adım attığmı belirten Rahmi Koç  “Ankara’nın Başkent olma-
sıyla hummalı bir çalışma başlamış . Otomobil ve benzine ih-
tiyacın artacağını görünce Ford ‘un bayiliğini alarak yılda 20 
otomobil satar hale gelmiş“ dedi.
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Panelin 
ardından...
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Panelinizin adı olan “Otomotiv Ticare-
tinin Geleceği” ismini aslında ilk başlar-
da oldukça iddialı buluyordum. Bu yüz-
den de örneğin 2008 senesinde yapılan 
ve konuşmacı olarak katıldığım ilk pa-
nelde bu isme yakışır, dinleyicilerin uf-
kunu açacak vizyoner bir sunum ve ko-
nuşma yapma çabası göstermiştim. İti-
raf etmeliyim ki o panelde anlattıkla-
rım en azından kendi bayi teşkilatımla 
bir çok kereler paylaştığım, aslında bile-
nen ve öngörülen meselelerdi. Anımsa-
dığım kadarıyla o sene, diğer konuşma-
cıların da çok kıymetli katkılarıyla pane-
liniz başarılı geçmişti, fakat gündeme 
daha çok alışıldık konular gelmişti. An-
cak bu sefer, yani 2010 senesi panelinin, 
hazırlanış şeklinden panel ve konuşma-
cı içeriklerine kadar her detayında çok 
ince düşünülmüş, planlanmış ve sonuç 
olarak ta mükemmel icra edilmiş oldu-
ğu kanısındayım. Sektörün gerek distri-
bütör ve gerekse yetkili satıcı tarafında 
yer alan profesyonel ve girişimcilerinin, 
işlerini 2020’ye doğru planlaması konu-
sunda çok önemli ipuçlarını işimizin üs-
tadlarından ultra medeni bir panel or-
tamında aldığı kanısındayım. Derneği-
nizin görevli profesyonelleri ve üyeleri-
nizi temsilen yönetim kurulunuzun bu 

panel ile çıtayı çok yukarılara taşımış ol-
duğunu imrenerek ve takdirle izledim. 
İnanıyorum ki, otomotiv yetkili satıcı-
ları derneği sadece yetkili satıcılar adı-
na değil, aynı zamanda sektörün gene-
li adına da kayda değer bir performans 
sergilemiş ve çok önemli bir misyonun 
içini doldurmuştur. Ellerinize sağlık.

Görüyorum ki OYDER, son yıllarda oluş-
turduğu misyonuyla artık çok etkin bir 
sivil toplum örgütü haline dönüşmüş-
tür. Bu misyona sahip bir derneğin bu 
şekilde etkin işleyebilmesi durumun-
da; büyük bir değişim geçirmekte olan 
Türkiye Otomotiv Sektöründe tüm bayi 
teşkilatlarının en verimli şekilde bu de-
ğişime ayak uydurabilmesinin sağlana-
bileceği öngörüsü ve ümidine sahibim. 
Dolayısıyla, her ne kadar adı geçen der-
nek ile bir üretici firma olarak hiç bir or-
ganik bağım yok ve bu dernek esasen 
siz yetkili satıcıların derneği olarak gö-
rev görmekteyse de, otomotiv sektö-
rünün ve perakende işinin uzun vade-
li gelişiminin bir sektör yöneticisi ola-
rak tarafımdan taşıdığı önem dolayısıy-
la ben de onur duyarak kendilerine so-
mut destek verdim, bundan sonra çağ-
rıldığım her zaman da bunu görev bile-
ceğim. 

Kurthan Tarakçıoğlu
Genel Müdür
HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
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Prof. Dr. Ercan Tezer
Genel Sekreter
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ

Sektörümüzün ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdiği-
miz yetkili bayilerimizin örgütü Otomotiv Yetkili Satıcılar 
Derneği’nin düzenlediği ve sektörünün geleceği ile ilgili 
önemli mesajların verildiği “Otomotiv Sektörünün Gele-
ceği” konulu panelin, sektörümüzün gelişiminde önemli 
katkıları olacağına inanıyorum.

Ana sanayi olarak bu güne kadar elde ettiğimiz bu başarı-
larda, tüm Türkiye’de geniş bir ağa sahip olan yetkili satı-
cılarımızın katkıların çok önemlidir. Rekabet kuralları çer-
çevesinde, Blok Muafiyeti Mevzuatı uygulamalarında sa-
nayimiz ile birlikte göstermiş oldukları uyumlu çalışmalar 
ve işbirliği örnek oluşturmaktadır.

AB standartlarına uygun bir yapı içinde bulunan yeni ne-
sil yetkili satıcıların, araç bakım ve satış sonrası servis hiz-
metleri ile birlikte ikinci araç satışları ve sigorta uygula-
malarını da içeren komple hizmet ağı çerçevesinde, tüke-
ticilere sundukları kaliteli ve hızlı hizmet, son yıllarda sa-
nayimizin geldiği düzeyin çok iyi bir göstergesidir. 

Pazarda Gümrük Birliği ile birlikte rekabetin değişen ya-
pısı, yetkili bayi ağımızda da çok radikal değişiklikler zo-
runlu kılmıştır. Geçen süre içinde sık yaşanan krizlere rağ-
men bayi ağımızın bu değişimi başardığı ve çoğu AB üye-

si ülkenin çok üstünde bir altyapının kurulmasını sağladı-
ğını görüyoruz. Özellikle insan kaynakları eğitimine veri-
len özel önem ile satış, servis ve yedek parça yönetimin-
de yüksek standartlara erişilmiştir. 

Öte yandan rakibimiz olan ülkeler ile kıyasladığımızda, ül-
kemizde “kişi başına düşen araç” sayısı oldukça düşük dü-
zeydedir. Bu sayının artması, yurt içi pazarın geliştirilme-
si ve üretiminin önemli bir kısmını ihraç eden sanayimizin 
yurt dışı pazarlardaki gücünün arttırılabilmesi için de ay-
rıca önem taşımaktadır. 

Sanayimizin ve buna paralel olarak da, bayi teşkilatımızın 
stratejilerinin tartışıldığı bu panelin, sanayimizin beklen-
tilerine uygun olarak kendini yenileyebilme yeteneğine 
sahip olan ve yurt içi pazarın geliştirilmesinde önemli so-
rumluluğu olan bayi teşkilatının, bundan sonraki yıllarda 
elde edeceği kazanımlara önemli bir rehber olacağını ve 
uzun vadeli stratejilerini belirlemede önemli katkı sağla-
yacağını belirtmek istiyorum.

Bu vesile ile bu özgün panelin gerçekleşmesinde emeği 
geçen OYDER Yönetimi’ni tebrik ediyor, başarılı çalışma-
larının artarak devam etmesini diliyorum. 

Yapılan panelin kanımca en önemli yönü yetkili satıcı-
ların kurumsal kimlik bütünü içerisinde otomotiv sek-
törü içinde oynadığı rolü geniş bir platforma taşımış 
olmasıdır. Ayrıca endüstriyel faaliyetlerin ve üretimin 
tek başına bir şey ifade etmediği ve ürünlerin tüketici-
ye intikali ile bu eylemlerin devamlılığının sağlanma-
sının üretim faaliyetleri açısından da vazgeçilmez bo-
yutunu kamuoyuna yansıtmak açısından önemli bir 
mesaj olduğuna inanmaktayım.

Ayrıca Sayın Rahmi Koç’un önemli kişiliğinin toplantı-
ya farklı bir renk kattığını ve satış ve pazarlamanın her 
bakımdan ne kadar vazgeçilmez bir fonksiyon oldu-
ğunu vurgulamak itibariyle de kamuoyuna çok önem-
li bir mesaj verdiğini düşünmekteyim. Bu tür çalışma-
ların OYDER bünyesinde devamının sektöre büyük 
katkı sağlayacağının bilinmesinde fayda görmekte-
yim. 

Işık Dikmen
Genel Koordinatör
OTOMOTİV DİSTİRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ
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Otomotiv Sektörünün Geleceği konusunda yapılan 
panel özellikle sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla 
birlikte örnek bir etkinlik olmuştur. Özellikle yeni tek-
nolojiler, çevreci önlemler konularının yoğun olarak 
gündemde olduğu sektörümüzde bu konuda vizyon 
yaratıcı bir etkinlik olması açısından ayrıca önem taşı-
maktadır. Ülkemizdeki nihai tüketici ile temas halinde 
olan bayilerimizin görüşleri de üretici firmalar açısın-
dan önemli bir girdi niteliğini taşımaktadır. Yurtdışın-
dan da önemli konuşmacıların katıldığı bu etkinlik için 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Özlem Gülşen Arkan
Genel Sekreter
TAŞIT ARAÇLARI 
YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Değerli Tarık  Başkanım, 

24 Şubat 2010 tarihli panel ile otomotiv sektörünün 
önemli aktörlerini ve gerçek  emektarları yetkili satıcı 
arkadaşlarımızı bir araya getirdiniz. 

Onlara yalnız olmadıklarını ve yalnız olmayacakla-
rı mesajını hep birlikte verme imkanı tanıdınız. Panel 
sonrası görüştüğüm meslekdaşlarımdan, böyle bir 
toplantıya ne kadar susamış olduğumuzu defalarca 
işittim ve övgüye layık bir iş yaptığınızı paylaştım. 

Ben çok teşekkür ediyor, bu tür başarılı teşebbüslerin 
devamını diliyorum. 

Sevgi ve saygılarımla. 

İbrahim Aybar
Yönetim Kurulu Başkanı
OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ
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Cenk Çimen
Otomotiv Grubu Başkanı
KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Zeynep Fidan Soysal
ASF OTOMOTİV LTD. ŞTİ.

Türkiye’de uzun zamandan beri otomotiv değer zinciri-
nin tüm oyuncularını bir araya getiren bir etkinlik yapıl-
mamıştı. OYDER bu organizasyon ile hem otomotiv dün-
yasını hem de otomotiv sektörüyle iç içe çalışan finans ve 
sigorta kuruluşlarını buluşturarak sektör için son derece 
önemli bir adım attı.

Bu  toplantı, sektörde daha fazla paylaşıma ihtiyaç oldu-
ğunu ortaya çıkardı. Otomotiv sektöründeki tüm oyuncu-
lar, daha sık bir araya gelmek ve gündemde olan konuları 
tartışmak istiyor. Bu tür organizasyonlar aynı zamanda or-

OYDER panelinden aklımda kalanları değerlendirecek 
olursak, Rahmi Koç’un konuşmalarından ahlaki ve etik 
değerler hakkında kişisel bazı çıkarımlar sağladım. “Kü-
çük paraları büyük insanlara ödetmeyin..”.. Sanırım haya-
tım boyunca aklımda kalacak bir büyük nasihat olacak. 
Roosevelt’in sözu “ayaklarını yere bas ama gözun yüksek-
lerde olsun....” da aklımın bir köşesinde kalacak ve bana 
ışık tutacak. 

Kisisel çıkarımları bir yana bırakıp sektörümüzle ilgili ko-
nuşacak olursak, satıştan kar edilemez öngörüsünün yı-
kılması gerektiği, bunun için önce kendimizin sonra, dist-
ribitörun inanmasi gerektiği gerçeğini duyunca açıkcası 
sektörümüzle ilgili ufak da olsa olumlu ışıltılar hissetme-
mi sağladı. 

Birden fazla bayilikleri olanlar icin de konuşulanlar olduk-
ça anlamlı ve akılda kalıcıydı. “Farklı markaların kültürle-
rini karşılaştırmayın sadece karlarını karşılaştırın, yoksa 
mutsuz olursunuz” cümlesi sayesinde belki o güne ka-
dar yaptığım karşılastırmaları bir kenara bırakarak sade-
ce karlılıkları göz önüne alıp duygusallıktan sıyrılıp daha 
profesyonel bakmama yardımcı oldu. 

Farklı markaların bayiliklerinin önümüzdeki günlerde 
aynı plaza içinde yeralıp alamayacağı görüsü ikilem ola-
rak kalsa dahi, bir gün her şeyin mümküm olabiliceğine 
inandığımdan, gerek satış gerekse satış sonrasında farklı-
laşma adına neler önceden yapılabilinir sorusuna cevap-

tak problemlerin tespit edilmesi ve çözüm üretilebilmesi 
için de büyük bir fırsat oluşturuyor.  Bu toplantının bu an-
lamda bir başlangıç niteliği taşıdığını düşünüyorum.

Ayrıca paneldeki konuşmalar ve sunumlar mükemmeldi.  
Katılan herkes için etkin bir bilgilendirme ve fayda sağla-
dığı kanaatindeyim. Bir sonraki toplantıya hükümet yetki-
lilerimizin de katılımının sağlanması çok faydalı olacaktır. 

Başta Tarık Bey olmak üzere tüm OYDER Yönetim Kurulu’na 
bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. 

lar aramaya basladım. Sonucta bizim sektorde yapılan is 
herkes tarafından benzer becerilerle, benzer kalitede ya-
pılmakta, bizleri farklı kılan tek sey basarılı olacak bir calıs-
mayı onceden yapabilme, yani İLK OLMA. Bu anlamda ge-
lecekle ilgili ilk olup, basarılı olacagına inandigimiz proje-
leri dusunmeye basladım. 

Acıkcası farklı ülkelerde farklı markaları temsil etme fikri-
ne oldukca uzaktım. Fakat panel sonrasında ilerde bu is-
leyisin dahi yapılabilecegi kanısına vardım. 

Gosterilen tablolardaki karlar bu isin yapılması icin yeterli 
gibi gozukmese de gelecekte nelerin yapılıp yapılamaya-
cagı konusunda da fikir sahibi oldum. 

1. ve 2. kusak ile ilgili olarak fazla konusulmadı aslında 
sadece anket yapıldı ama islerde duygusal davranılma-
yıp profesyonel yaklasılması gerektigi konusunda bir kez 
daha uyarılmıs olmamız bizler icin olumlu oldu. 

Bilgi islem altyapısına onem verilmesi, satıs sonrası ve 2.el 
faaliyetlerine onem verilmesi gibi hususlara da panelde 
yer verilmesi oldukca verimliydi. Bu konular hakkınca hali 
hazırda calısmalarımızın olması bizim icin olumlu olsa da 
calısmaları olmayan bayilere isik tutacagi kanısındayım. 

Özetleyecek olursam, 

Katıldığım paneller arasında  gerek organizasyon gerek-
se katılımcı konuşmacılar ve sunumları açısından verim-
li geçtiğini söyleyebilirim.  
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OYDER’in düzenlediği bu büyük buluşma bir paneli 
çok asan bir toplantı bir kongreydi aslında. En önemli 
kazanımı Türkiye’nin birinci sırasında yer alan otomo-
tiv sektörünün tüm aktörlerini on yargısız bir araya ge-
tirerek sadece Yetkili Satıcıların değil sektörün gelece-
ğini planlamaya yönelik büyük bir birlik ruhu içerisin-
de buluşturmuştur. 

Yetkili Satıcılar, olarak ısrarla belirttiğimiz asil isimiz 
olan sıfır araç satısından kar elde etmemiz gerektiği 
fikrinin sağlayıcılarca da benimsenerek, önümüzdeki 
dönemin en önemli konusu olduğu ortak görüsünün 
benimsenmesi ciddi bir kazanım olmuştur.

Türkiye’deki Yetkili Satıcılığın küresel boyutlara taşı-
nabileceği  fikrinin Oyder tarafından projelendirilmesi 
çalışmalarının başlatılması geleceğimize ışık tutacak-
tır.

Kısacası tüm önemli sorunlarımıza karşın otomobil 
yetkili satıcılığının çocuklarımıza bırakabileceğimiz 
önemli prestijli geleceği aydınlık bir is olduğu gerçe-
ği bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Yapılan paneli çok başarılı buldum. Organizasyon ola-
rak gayet yüksek standartlarda bir  paneldi, katılmaya-
nın pişmanlık duyacağı, çarpıcı, içeriği zengin ve katkı 
sağlayan bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Ağırlık-
lı distribütörler görev yapmış profesyonellerin katılım-
cı olması, yanında bir miktar da sektörde ki peraken-
deci duayenlerden olsaydı, çok daha mükemmel olur-
du görüşündeyim. Ayrıca İtalya eğitmen ve Avac yet-
kilisinin katılımı da çok değerliydi. Gelecekle ilgili fark-
lı görüşlerin oluşması ve bunların açık bir şekilde orta-
ya koyulması çok güzeldi. Ve bizlerinde interaktif kat-
kısının olması, bu panelde ki herkes için o ortamda bir 
sahiplenme duygusu yarattı ve tam bir katılım sağlan-
mış oldu. Çok memnun kaldım. Sizleri tebrik eder, ça-
lışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. 

Alaattin Yüksel
Birinci Kuşak Yönetici
YÜKSELİŞ HYUNDAİ - İZMİR

Arda Yüksel
İkinci Kuşak Yönetici
YÜKSELİŞ HYUNDAİ - İZMİR
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Panelimize katkıda bulunan
sponsorlarımıza teşekkür ederiz

Enis Talaşman
Genel Müdür
HDI Sigorta A.Ş.

Alman sigorta devi HDI-Gerling International Holding AG 
Ailesi’ne dahil olan ve %100 Alman şirketi olan HDI Sigor-
ta A.Ş., 3184 PTT ve 921 acentesi yapısı, 9 bölge müdürlü-
ğü ve 1 bölge temsilciliği, yaklaşık 900 adet servis noktası 
ve 200 e yaklaşan personel sayısı ile Türkiye’nin her nok-
tasında hizmet sunmaktadır. 2009 yılının başında başla-
dığı yeniden yapılanması sonucunda artan performans, 
müşteri odaklı ürün ve hizmetleri ile HDI Sigorta sektörde 
yeni bir değer yaratmaya başlamıştır.

HDI Sigorta, otomotiv sektöründe trafik ve kasko ala-
nındaki sigorta bilincini arttırmak için çalışmaktadır. 
Türkiye’de bulunan 12 milyon aracın sadece % 30 oranın-
da kasko sigortalı olması nedeniyle HDI Sigorta, trafik ve 
kaskoda fark oluşturacak hizmetler üretmeye öncelik ver-
mektedir. Bu hizmetleri sunulmasında işbirliği yapacağı-

mız noktalar ise otomotiv yetkili satıcılarının mevcut ya-
pısı olacaktır. Amacımız, sigorta operasyonlarında oto-
motiv yetkili satıcılarının kar merkezlerinin arttırılmasın-
da öncülük yapmak ve karşılıklı “kazan/kazan” prensibi ile 
çalışmaktır.

OYDER in yüklendiği misyon ve sorumluluğunu yüksek 
bir performansla yerine getirdiğini gözlemekteyiz. Dola-
yısı ile HDI Sigorta’nın da portföy hedefinde olan otomo-
tiv sektöründe yapılan bu panel, bizim için de doğal ola-
rak büyük bir fırsat olarak değerlenmiştir.

HDI Sigortanın, otomotiv sektörü ve OYDER ile başla-
yan işbirliğinin kısa sürede çok daha verimli bir hale ge-
leceğinden şüphemiz olmamakla birlikte, OYDER ile daha 
farklı projelerde beraber olmak bundan sonraki hedefi-
miz olacaktır.  
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Otomotiv sektörü, yarattığı yüksek 
katma değer ve istihdamla, Türki-
ye ekonomisinin lokomotif sektör-
lerinden biri. OPET olarak akarya-
kıt dağıtımı ve madeni yağ ürün-
lerimizle otomotiv sektörüyle ya-
kın işbirliği içindeyiz. 98 oktan kur-
şunsuz benzini Türkiye’ye ilk kez 
getiren, Ultra Euro Diesel motori-
ni Avrupa’dan önce Türk tüketicisi-
nin kullanımına sunan ve 4 yıldır üst 
üste KALDER Türkiye Müşteri Mem-
nuniyeti endeksine göre tüketici-
nin en memnun kaldığı marka olan 
OPET, otomotiv üreticilerinin ve 
kullanıcısının sorunlarına da önem-
le yaklaşıyor. OPET  Yakıt Güvence 

Firmanız otomotiv sektörüne ne gibi bir katkı sağlıyor?

Otomotiv sektörünün geleceği olarak bakıyoruz. Önü-
müzdeki dönemde dağıtım kanalları bayicilik alanında 
gelişmenin duracağı, sektörde küçülmenin devam ede-
ceği ve sektörün tanıtım ve satış kanalı AVM’leri kullana-
cağı inancındayız. AVM sektörü açısından ihtisaslaşmış 
AVM’lere yöneliş devam edecektir. Elektrik, su, personel, 
güvenlik, reklam ve arsa giderlerini minimuma indirilece-
ği, maksimum sayıda insanın metrekare bazında ziyaret 
olanaklarının katma değer olarak yansıyacağı inancında-
yız.

OYDER’in düzenlediği panelde sponsor olarak neler he-
deflediniz, paneli nasıl değerlendiriyorsunuz?

Direkt otomotiv sektörüne katkıda bulunacağımız bir pro-
jemiz var. Bizler, Autopia’nın OYDER’e destek, OYDER’in 
de Autopia’ya destek olacağını hedefledik. Amacımız, 
sektör ve sektördeki diğer oyunculara projemizi tanıtabil-
mek ve katma değerlerini anlatabilmekti. Bunu başardı-
ğımızı düşünüyorum. Birebir görüşmelerde pekiştirdiği-
mizi düşünüyoruz. İnovatif bir proje, dünyada bir ilk... Tür-
kiye ve grubumuz olarak biz bunu başaracağımıza inanı-

Cüneyt Ağca
Genel Müdür
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

Yelda İpekli

AUTOPIA

yoruz. Her inovatif projede olduğu gibi detayları kriz or-
tamında çözümleri anlatmamız ve birlikte hesap yapma-
mız gerekmekte. Bunu da OYDER aracılığı ile yapacağımı-
zı biliyoruz.

OYDER ile birlikte sektörde projeler üretmek ve birlikte 
çalışmak anlamında neler düşünüyorsunuz

Çok mutlu oluruz. Daha detayda fikir alışverişinde bulu-
nup, problemler ve çözümlerini bulma aşamasını kısalta-
biliriz.    

Panelin sektöre katkısı nasıl oldu? OYDER için neler düşü-
nüyorsunuz?

Katkısı çok büyük oldu. Ancak herkes problemleri konu-
şuyor ve hala bu kriz bize ders vermemiş gibi yurt dışın-
da neler olduğunu ve keşfedildiğini araştırıyoruz. Banka-
cılık sektöründe olduğu gibi bizlerinde problemlerin çö-
zümlerine yönelik çalışmalar yapıp yurt dışına örnek ol-
mamız gerekiyor. Elimizde tüketici var, sektör büyük bir 
sektör. Çözüm odaklı gidip, rekabeti az da olsa bir tarafa 
bırakıp, inovatif olmalıyız. Marka bizi değil, bizim marka-
yı satmamız gerektiğine inanmalıyız. Hangi marka olur-
sa olsun... 

Sistemi, Çağrı Merkezi ve Fullme-
saj hattı ile müşterilerinin görüş ve 
önerilerini anında dinleyerek, hız-
la harekete geçen dinamik bir yapı-
ya sahip.

Otomotiv sektörünün tüm tarafları-
nı bir araya getirerek sektörel geliş-
meleri değerlendirmek, gelecekte 
sektörü nelerin beklediğini tartış-
mak amacıyla düzenlenen ‘Otomo-
tiv Sektörünün Geleceği’ paneli, bi-
zim için de oldukça verimli oldu. 20. 
yılını kutlayan OYDER’in  sektör ve 
diğer oyuncuları buluşturarak imza 
attığı bu organizasyona destek ver-
miş olmaktan gurur duyuyoruz.. 
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Kemal Ören
Genel Müdür
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ 
FİNANSMANI A.Ş.

Firmanız otomotiv sektörüne ne gibi bir katkı sağlıyor?

2010 yılında kuruluşunun 10. Yılını kutlayan otomotiv fi-
nansmanının uzman kuruluşu vdf Grubu, sunduğu finan-
sal çözümlerle ”otomotiv değer zincirinde” önemli bir 
boşluğu doldurmaktadır. 

Müşterilerinin ihtiyaçları paralelinde farklı kredi  ödeme 
planları oluşturabilen vdf, bunun yanısıra uzatılmış ga-
ranti, müşteri koruma sigortaları gibi ürünleriyle de müş-
terilerinin sosyal yaşamlarını desteklemektedir. 

vdf, 2010 yılında faaliyete geçecek olan, kuruluşu tamam-

lanmış Faktoring Şirketi ile, distribütör ve yetkili satıcı ala-
caklarının finansmanını yapmayı planlamaktadır.

Ayrıca önümüzdeki dönemde, servis destekli kredi sis-
temleri ürününü müşterilerinin beğenisine sunmak üze-
re hizmete sokacaktır.

OYDER’ in düzenlediği panelde sponsor olarak neler he-
deflediniz, paneli nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türk otomotiv sektörünün en önemli çatı örgütlerinden 
biri olan OYDER, otomotiv sektörünün gelişimine destek 
vermek, yetkili satıcılarının sektöre katkısını güçlendir-
mek ve bu katkıyı sürdürülebilir kılmak amacıyla yoğun 
mesai harcayan bir kurumdur. Sektörümüzün en önem-
li sivil toplum örgütlerinden biri olan OYDER’in bu ça-
balarını desteklemek aynı amaca hizmet eden tüm sek-
tör oyuncularının bir sorumluluğudur. Bu anlayış ile vdf 
olarak son 3 yıldır OYDER’in yaptığı bir çok çalışmaya ku-
rum olarak destek vermekteyiz. Türk otomotiv sektörü-
nün tüm aktörlerini biraraya getiren, sektörün sorunları-
nın ve geleceğinin tartışıldığı saygın platformlar yaratan 
OYDER’in yanında yer almak ve bu çabalarını destekle-
mek bizim için büyük önem taşımaktadır. Çok olumlu geri 
dönüşler aldığımız ve hizmet verdiğimiz sektöre karşı so-
rumluluğumuzu yerine getirdiğimiz bu çalışmaları önü-
müzdeki dönemde de sürdürebilmek amacındayız. 

OYDER ile birlikte sektörde projeler üretmek ve birlikte 
çalışmak anlamında neler düşünüyorsunuz.

Türkiye’de otomotiv yetkili satıcılarını tek bir çatı altında 
toplayan OYDER, vdf’nin en önemli sosyal paydaşların-
dan biridir. Sektörün gelişimine ve hizmet kalitesini artır-
maya yönelik her türlü çabanın içinde yer almak vdf ola-
rak bizim en önemli misyonumuzdur. Önümüzdeki dö-
nemde de OYDER’in bu kapsamda yürüttüğü çalışmaları 
desteklemek önceliklerimiz arasında yer alacaktır. 

Panelin sektöre katkısı nasıl oldu? OYDER için neler düşü-
nüyorsunuz?

Geçtiğimiz yıl otomotivde yaşanılan olumsuz havaya rağ-
men panelde Türk otomotiv sektörünü temsil eden kişi-
lerin yaptıkları konuşmalarda bu yılın sektör açısından 
olumlu geçeceğini söylemeleri ve herkesin bu anlamda 
birbirine destek olması sektörün geleceği açısından gü-
zel bir tablo oluşturdu. OYDER bu tablonun oluşmasında 
önemli bir görev üstlenmiş durumda. OYDER’in şuana ka-
dar bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini düşünüyo-
rum.  
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Otomotiv bayileri 
İtalya’da buluşuyor... 

Bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinlik ilk kez 2003 yı-
lında çoklu konferanslar ile sergileri birleştirecek bir 
girişim olarak gerçekleştirilmişti. Bu yıl daha önce-

kilerden farklı olarak 3 gün olarak planlanan etkinlik-
te sektöre ilişkin bilgiler, stratejiler ve yeni yönetim araçla-

rının paylaşılacak. Etkinlik katılımcıları aynı zamanda otomo-
tiv dünyasındaki son trendleri, yaratıcı araçları takip ederken, 
yeni iş ilişkileri de kurma fırsatı yakalayacaklar. 

Otomotiv Dağıtıcıları Günü 
bu yıl 25-27 Mayıs 2010 
tarihlerinde İtalya’nın Verona 
kentinde düzenleniyor.
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Yeni hedefler ve yeniliklerle yola çıkan 2010 Otomotiv Dağıtı-
cıları Günü’nün hedef kitlesinde otomotiv dağıtıcıları, yetkili 
servisler, bağımsız tamirciler, otomotiv üreticisi firma yöneti-
cileri, otomotiv ve ilgili sanayilerden diğer oyuncular bulunu-
yor. Etkinlik boyunca düzenlenecek çalıştaylarda sektörle ilgi-
li başlıklarda çalışmalar yapılırken, etkinlik merkezindeki ser-
gi salonunda satış ve satış sonrası hizmet ve ürünler katılım-
cılarla buluşacak. 

Otomotiv Dağıtıcıları Günü 2009 yılında 3000 katılımcısı ve 
7000 metrekarelik sergi alanıyla Avrupa’nın en büyük, dün-

Otomotiv Dağıtıcıları Günü kapsamında ayrıca “Inovasyon 
Yönetimi Ödülü” de dağıtılacak. Bu ödül ile katılımcı firmala-
rın kendi bünyelerinde başardıkları değişimleri tanıtmaları ve 
inovasyon yönetimi konusunda farkındalık yaratmak amaçla-
nıyor. Ödül töreni 27 Mayıs 2010’da gerçekleştirilecek. 

Erken kayıt döneminin 23 Mart 2010’da başladığı etkinlik için 
katılım ücretleri erken dönem kayıtlarda 180 Euro + KDV, nor-
mal kayıtlarda ise 225 Euro + KDV olarak belirlenmiş. Bunun 
yanısıra ilgilenenlere aynı firmadan çoklu katılımlar ve grup 
kayıtları için de farklı seçenekler sunulmuş. 

Program kapsamında ayrıca büyük çalıştaylar da gerçekleşti-
rilecek. Türkçe’nin de simultane çeviri dillerinden biri olarak 
duyurulduğu bu çalıştaylar “Kriz Zamanında Dağıtımı Yönet-
mek”, “Dağıtım Finansının İdari Yönetimi”, “2. El Araba Yöne-
timi”, “Satış Sonrası Senaryoları”, “Yeni BE Düzenlemelerinin 
Uygulaması”, “Firmada Duygusal Dinamikler” gibi birbirinden 
çok farklı ve birbiriyle çok ilişkili pek çok başlıkta düzenlene-
cek. 

Uluslararasılaşmaya daha büyük önem verilen bu yılki prog-
ramda ayrıca 25 Mayıs öğleden sonra tamamen uluslararası 
katılımcılara yönelik bir Uluslararası Otomotiv Odası uygula-
ması gerçekleştirilecek. Bu platform sayesinde otomotiv sa-
nayisinin önemli İtalyan oyuncuları ile uluslararası misafirler 
biraraya gelerek bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilecekler. 
Aynı günün akşamında ise tüm uluslararası katılımcılara açık 
bir gece düzenlenecek. 

yanın ikinci en büyük otomotiv etkinliği olmuştu. Bu başarı-
yı sürdürmek isteyen 2010 yılı programında ise iyi uygulama 
örnekleriyle araç dağıtım işinin yönetmenin operasyonel açı-
larına stratejik bir bakış yakalanması hedefleniyor. Her katı-
lımcının ilgi alanına uygun başlıkları derinlemesine inceleme-
sini mümkün kılan pek çok paralel oturumdan oluşan prog-
ram düzenleyici firma Quintegia’dan Leonardo Buzzavo tara-
fından oluşturuldu. 

Programda aralarında Lorenzo Sistino (Fiat Automobiles), Ed 
Tonkin (NADA - USA), Charles Mills (J.D. Power Europe), John 
Whiteman (ICDP), Andrew Tongue (ICDP), Josè Mauricio And-
reta jr (Grupo Andreta - Brazil), Bruce Bendell (Major Automo-
tive Companies, USA), Cristiano Carlutti (Tesla Motors), Luca 
Ciferri (Automotive News), Gaetano Thorel (Ford Italia), Pier-
luigi Collina’nın da bulunduğu 50’den fazla İtalyan ve ulusla-
rarası konuşmacı yer alıyor. 
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BLOK MUAFİYETİ

Avrupa Komisyonu, 31 Mayıs 2010’da yürürlük-
ten kalkacak olan 1400/2002 sayılı Motorlu Taşıt-

lar Grup Muafiyeti Tüzüğü hakkında 31 Mayıs 
2008’de Değerlendirme Raporu’nu yayınlayarak, 

kamuoyunun görüşüne sunmuş ve gelen yorumlardoğrultu-
sunda Komisyon tarafından hazırlanan Etki Analizi Raporu 22 
Temmuz 2009 tarihinde yayımlanmıştı.

Ülkemizde de hemen hemen aynı hükümlerin uygulandığı 
1400/2002 sayılı Tüzük ile Komisyon, şimdiye kadar yalnız-
ca motorlu taşıtlar sektöründe izin verdiği seçici ve münha-
sır dağıtım sistemlerinin birlikte uygulanmasına muafiyet ta-
nımaktan vazgeçmiş, sağlayıcıların her iki sistemden birisini 
seçmelerini öngörmüştü. Söz konusu Tüzük ile getirilen baş-
lıca yenilikler ise;

Avrupa Birliği 
Yeni Otomotiv Tüzüğü

Gerek satış, gerekse satış sonrası 
pazarlara yönelik değişikliklere 
bakıldığında, mevcut sisteme kı-
yasla sağlayıcıları memnun ede-
cek değişikliklerin yapıldığı gö-
rülüyor. 

Avrupa Birliği Komisyonu, 
mevcut Otomotov Tüzüğü’nün 
yürürlük süresinin 2010 yılında 
dolması nedeniyle, yeni tüzüğün 
taslağını yayınladı ve mevcut 
Tüzüğün yürürlük süresinin 
2013’e kadar uzatılmasına karar 
verdi. 
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n Çok markalılığı artırmaya yönelik hükümler,

n	Yetkili satıcıların satış ve servisi bir arada vermeye zorla-
namaması,

n	Seçici dağıtım sistemi üyelerinin bölgeleri dışına aktif sa-
tış yapabilmeleri,

n	Münhasır dağıtım sistemi üyelerinin yetkisiz yeniden satı-
cılara satış yapabilmeleri,

n	Orjinal yedek parça ve eşdeğer yedek parça tanımları ya-
pılarak, parça üreticilerinin de rekabete dahil olmaları

şeklinde sıralanmaktaydı.Taslak sistemde ise, genel dağıtım 
anlaşmalarına ilişkin Tüzüğün motorlu taşıtlar sektöründe de 
tam olarak uygulanması, buna ek olarak da motorlu taşıtlar 
sektörüne özgü kuralların Açıklayıcı Kılavuzlar yayınlanarak 
yol göstermesi ve satış sonrası pazarında geçerli olacak ku-
rallara yönelik Yeni Otomotiv Grup Muafiyeti Tüzüğü’nün ya-
yınlanması bekleniyor. Böylelikle, araç satışı için 2013’ten iti-
baren Genel Grup Muafiyeti Tüzüğü’nün uygulanması, satış 
sonrası servis pazarı bakımından ise ilave olarak açıklayıcı kı-
lavuzlar yayınlanması öngörülüyor. Gerek satış, gerekse satış 

sonrası pazarlara yönelik değişikliklere bakıldığında, mevcut 
sisteme kıyasla sağlayıcıları memnun edecek değişikliklerin 
yapıldığı görülüyor. 

Özellikle satış pazarı bakımından birçok teşebbüsün % 30’dan 
düşük pazar payına sahip olması ve bu konuda Genel Grup 
Muafiyeti rejiminin uygulanacak olması sebebiyle sağlayıcıla-
rın tek markalılığı şart koşan sözleşmeler yapabilmesinin önü 
açılıyor. Ancak yeni sistemin ne şekilde uygulanacağına iliş-
kin net cevapların, Komisyon tarafından Açıklayıcı Kılavuzla-
rın yayınlanmasının ardından verilebileceği görülüyor.

2005/4 sayılı Rekabet Kurulu Tebliği’nin yürürlükten kalka-
cak olan 1400/2002 sayılı Tüzükle aynı içerikte olması da, 
Komisyon’un yeni yaklaşımlarının Rekabet Kurumu tarafın-
dan da izleneceğini göstermektedir. Kurumun internet site-
sinde yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nde bu konudaki ge-
lişmeler de göz önüne alınarak 2005/4 sayılı Tebliğ’de deği-
şikliğe gidilmesinin düşünüldüğü açıklandı.  Bu bağlamda 
Rekabet Kurumu, motorlu taşıtlar sektörüne ilişkin Tebliğ’in 
etkilerini incelemek için, hazırladığı anketleri sektördeki te-
şebbüslerin görüşlerine açtı. 

Taslak Tüzük 
ve Genel Grup 
Muafiyeti Rejim

(Mevcut) 
1400/2002 sayılı 
Tüzük

Sa
tış

% 30’dan düşük pa-
zar payına sahip 
sağlayıcı ile yetki-
li satıcı sözleşmele-
rine rekabet yasağı 
konulabilecek (5 yılı 
aşmamak, otoma-
tik yenilenmemek 
ve belirli markala-
rı hedef almak kay-
dıyla).

Her türlü doğru-
dan veya dolay-
lı rekabet etmeme 
yükümlülüğü ya-
sak.

Sağlayıcının tesisin-
de faaliyet gösteren 
yetkili satıcıya, bu 
süre boyunca geçer-
li rekabet yasakları-
na izin verilecek.

-

Seçici dağıtım sis-
temi bakımından 
niteliksel-niceliksel 
sistem ayrımı kalka-
cak.

%40’ın üzerindeki 
pazar payları için 
niceliksel sistem 
uygulanamıyor.

Seçici dağıtım siste-
mi ile Münhasır da-
ğıtım sistemi bir ara-
da uygulanabile-
cek.

Sağlayıcının iki sis-
temden birini ter-
cih etmesi gereki-
yor.

Taslak Tüzük 
ve Genel Grup 
Muafiyeti Rejim

(Mevcut) 
1400/2002 sayılı 
Tüzük

Sa
tış

 v
e 

Sa
tış

 S
on

ra
sı

Sözleşmelerin asga-
ri 5 yıl için imzalan-
ması şartı kaldırıla-
cak. 

Sağlayıcı ile yetki-
li satıcılarının söz-
leşmelerinin en az 
5 yıl süreyle ya da 
belirsiz süreli ola-
rak yapılması ge-
rekiyor.

6 ay ve 2 yıllık fesih 
süreleri kaldırılacak. 

Anlaşmanın sona 
ermesinden asga-
ri altı ay önce bil-
dirim yapılma-
sı ve belirsiz süre-
li ise feshi ihbar sü-
resinin her iki ta-
raf için de en az iki 
yıl olması öngörü-
lüyor.

Fesihin yazılı ve ob-
jektif gerekçelere 
dayandırılarak ya-
pılması zorunluluğu 
kaldırılacak. 

Feshin detaylı ve 
objektif gerekçe-
lerini içerecek bi-
çimde yazılı olarak 
yapması yükümlü-
lüğü getiriyor.

Anlaşmazlıkların 
hakeme götürülme-
si zorunluluğu kaldı-
rılacak.

Muafiyet, doğabi-
lecek anlaşmazlık-
ları hakeme götür-
me hakkının tanın-
ması durumunda 
uygulanıyor. 
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RÖPORTAJ

Zenginli Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Zenginli:

Geçmişten 
gerekli dersleri 
çıkartıp ileriye 
bakmalıyız

Zenginli Otomotiv’ in kuruluş ve bugünlere geliş öyküsünü kı-
saca bizlerle paylaşabilir misiniz?

Benim otomobil sektörüne girişim tamamen tesadüf eseri ol-
muştur. Küçüklüğümden beri otomobillere ve ticarete karşı 
ilgim vardı. Askerliğim bittiğinde henüz meslek seçimi yap-
mamıştım. Ailemin de desteğiyle ilk arabamı aldım. Murat 
131 olan bu aracımı çok kısa bir sürede sattım. Bu satıştan 
elde ettiğim kar, o zamanki asgari ücret seviyesindeydi.  Ben 
de şöyle düşündüm: “…ayda iki otomobil satsam, asgari üc-
retten daha fazla kazanabilirim”...Bu düşünce beni otomobil 
ticaretine yöneltti. Dönemin koşulları, prensipli çalışmam ve 
vizyon sahibi olmamın katkılarıyla iş hacmim giderek büyü-
dü. 1991 yılına kadar ticaretimi, ikinci el araç alım satımında 
yoğunlaştırdım. Çalışma prensibim normal galeriler gibi de-
ğildi. Farklı çalışma metotları uygulamam sonucu iş hacmim 
büyüdü. Fakat bu defa da ikinci el araç alım satımının maddi 
ve manevi olarak beni tatmin etmediğini fark ettim. Kazandı-
ğım iş deneyimi ve sektöre dair edindiğim tecrübeye dayana-
rak, otomobil yetkili satıcılığı konusunda girişimde bulunma-
ya karar verdim. O dönemde Yetkili  Satıcı olmak çok revaçta 
ve aynı zamanda çok zordu. Özellikle yerli markaların yetkili 
satıcısı olma düşüncesi hızla gelişiyordu.

Tecrübe en büyük sermayelerden biridir. 
Benim hayata dair genç kuşaklara 
aktaracağım temel felsefem, “Her şey 
sevmekle başlar. Kendini seveceksin, 
işini seveceksin, ekibini seveceksin. 
Kaliteli ve mutlu bir yaşam için bireysel 
ve toplumsal sorumluluğun farkında 
olacaksın. Yani gönül adamı olacaksın.

Merter’de Renault yetkili satıcılığı olmayışı bu düşüncemin 
hayata geçmesi yönünde bana bir ışık yaktı. Renault MAİS’e 
yetkili satıcılık için başvuruda bulundum. Zamanlamanın 
doğru olması, bugüne kadar edindiğim sektör tecrübem, ki-
şisel vizyonumun etkileri ve kendimi iyi ifade etmemin sonu-
cu çok kısa bir sürede Renault Yetkili Satıcılığını aldım.

Böylelikle 1991’de Renault MAİS Yetkili Satıcısı olarak, marka-
mızı temsil etmeye başladık. Sektördeki değişim ve gelişen 
iş hacmi bizi yeni yatımlara yöneltti. Bu yatırımların sonucu 
bugün 26 yıllık sektör tecrübemizle, Güngören’de 5.000 m2 
kapalı, 2.000 m2 açık alana sahip modern plazamızda hizmet 
veriyoruz. Renaut ve Dacia markalarının satış ve satış sonra-
sı hizmetlerinin yanı sıra  sigorta, ikinci el araç alım ve satımı, 
operasyonel kiralama gibi sektöre dair tüm faaliyetlerde bu-
lunmaktayız.

Kısa bir süre önce 25.kuruluş yıldönümünü kutladınız. Sek-
törde 25 yıl yaşamış olmak nasıl bir duygu?

Dile kolay.. İş yaşamında 25 yıl uzun bir süre. Aynı sektörde 
olmak, zorluklara göğüs germek, ilkeli davranmak, değişime 
ayak uydurmak, istikrarlı ve başarılı olmak, bütün bunları 25 
yıla sığdırmak kolay değil. Geri dönüp baktığımda, şirketimle, 
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ekibimle ve bunlara sahip olduğum için kendimle gurur du-
yuyorum. Şöyle ki; başarılara imza atmak, paylaşım, sevgi ve 
mutluluk hayatımın vazgeçilmez unsurları olmuştur. İş haya-
tına başladığım senelerde hedefimi bu yönde belirlemiş ve 
çıtayı yüksek tutmuştum. Benim için zirve, en çok satanın de-
ğil, müşteriyi kapıdan mutlu bir yüzle uğurlayanındı. 

Bu hedefim, Zenginli Otomotiv’in elde ettiği “En İyi Yetkili 
Satıcılar Birinciliği” ve Renault’un uluslararası bir ödülü olan 
“Global Kalite Birinciliği” ile gerçekleşmiştir. 

Bu ödülleri kazandığımız senenin, 25. kuruluş yıldönümümü-
ze rastlaması bize ayrı bir gurur ve onur kaynağı olmuştur. 

Otomotiv bayisi işletmek geçmişte nasıldı, bugün ve dünü kı-
yasladığınızda nelerin geliştiğini görüyorsunuz?

Geçmiş dönemde küçük mağazalarda, insan kaynaklarına ge-
rekli önemin verilmediği, yalnızca otomobil satışına odakla-
narak sürdürülen bir ticaretti. Günümüzde ise modern plaza-
larda, yeterli sermayeye sahip, konusunda eğitimli ve tecrü-
beli insan kaynaklarıyla satış, servis, finansman, yedek parça,  
ikinci el, sigorta ve kiralama faaliyetleriyle birlikte değerlendi-
rilen geniş bir yelpazeye sahip iş koludur. 

Geçmiş dönemden farklı olarak, nitelikli insan kaynaklarına 
sahip olmanız, modern teknolojiyi kullanmanız, bölgenizi ve 
müşterinizi iyi tanımanız, rakipleri takip etmeniz, kaliteden 
ödün vermeden stok yönetimi, nakit akışı ve maliyetleri kont-
rol altında tutmanız gerekmektedir.

Sektörde bugünlere gelinceye kadar neler yaşadınız? Yaşadı-
ğınız deney ve tecrübelerden bazı başlıkları genç kuşaklara 
aktarmak adına neler söyleyebilirsiniz?

1984 yılından beri otomotiv sektöründeyim. Geriye dönüp 
baktığımda her şeyin çok hızlı değiştiğini görüyorum. Bizim 
yaşadıklarımız yeni nesillere bir hikaye gibi gelebilir.1993 ön-
cesi otomobil sahibi olmak için aylarca hatta yıllarca sıra bek-
lenirdi. Otomobil, tüketiciler için bir yatırım aracıydı. Günü-
müzde olduğu kadar marka ve model yoktu. Müşteri mem-
nuniyeti kavramı bu kadar gelişmemişti. Alternatif sunula-
madığı için müşteri, mevcutla yetiniyor, fazlasını istemiyordu. 
Öyle ki beyaz renk araç isteyen bir müşteri kırmızı araç alabi-
liyordu. Bırakın günümüzdeki gibi sıfır faizle kredi kullanma-
yı, otomobil kredisi yoktu. Emniyet kemeri, sağ dikiz aynası ve 
radyo teyp aksesuar olarak satılıyordu, teknoloji bu kadar ge-
lişmemişti. Markaların kalite, ekipman ve hizmetlerinde bü-
yük farklılıklar vardı.

Avrupa Birliği süreci ile birlikte sektörde önemli değişiklikler 
yaşandı. Ülkemize yeni marka yatırımları oldu. Tüketici, yeni 
modeller ve yeni kavramlar ile tanışmaya başladı. Blok mu-
afiyet tebliği sonucu, yetkili satıcılık kavramı anlam değiştir-
di. Yatırımlarda büyümeye, insan kaynaklarında profesyonel-
leşmeye, müşteri memnuniyetine önem verilmeye ve tüketi-
ci hakları kavramına alışılmaya başlandı. Böylelikle markala-
rın pazar payları hızla değişti ve rekabet arttı.

1994 ekonomik krizi sonucu, birçok arkadaşımız otomotiv 
sektöründen ayrılmak zorunda kaldı. Yeterli sermayeye sa-
hip, nitelikli insan kaynaklarına önem veren, işine hakim, de-
ğişime ayak uydurabilen ve kurumsallaşabilen yetkili satıcılar 
yollarına devam etti. Ticari yaşamdaki inişli çıkışlı bu yol, her 
zaman güllük gülistanlık olmuyor.. Geçmişten gerekli dersle-
ri çıkartıp önümüze bakmalıyız. Tecrübe en büyük sermaye-
lerden biridir. Benim hayata dair genç kuşaklara aktaracağım 
temel felsefem, “Her şey sevmekle başlar. Kendini seveceksin, 
işini seveceksin, ekibini seveceksin. Kaliteli ve mutlu bir ya-
şam için bireysel ve toplumsal sorumluluğun farkında olacak-
sın. Yani gönül adamı olacaksın.”

Sizin de değindiğiniz gibi, ülkemizde sık sık ekonomik dalga-
lanmalar olmaktadır. Bu dalgalanmalara karşı ne tür tedbir-
ler alıyorsunuz?

Ülkemiz çok büyük ekonomik krizler yaşadı. Otomotiv sektö-
rü krizlerden en çok etkilenen sektörlerden biridir. Kriz orta-
mında, insanlar taleplerini erteleyebilmekte, bu da satışların 
büyük oranda düşmesine neden olmaktadır. Bu durum yatı-
rımları çok büyük olan ancak çok küçük kar marjları ile çalışan 
sektörümüzü derinden etkilemektedir. Ekonomik dalgalan-
malara her zaman hazırlıklı olmalıyız. Özellikle kriz dönemle-
rinde şirket sahipleri profesyonel yöneticileri ile birlikte ge-
minin dümeninde bulunarak, deneyimlerini paylaşmalı, stok 
yönetimine, nakit akışına ve maliyetlerin kontrolüne önem 
vermelidir. Bu dönemlerde iletişim daha fazla olmalı ve çalı-
şanlara güven verilmelidir. Kazanılan nitelikli insan kaynakları 
kaybedilmemelidir. Biz bu tedbirleri uyguluyoruz.
Kurumsallaşma adına neler yapıyorsunuz? 

Günümüzde eskiden olduğu gibi, her şeyin tek bir kişi tara-
fından yönetilmesi ve takip edilmesi mümkün değil. Büyüyen 
cirolar ve yatırımlar, iş süreçlerinin karmaşıklığı, ancak profes-
yonel bir kadro ve kurumsallaşma ile çözümlenebilir.

Özellikle bizim sektörümüz için, firmayı bugünlere taşıyan şir-
ket sahibinin, akşamdan sabaha, işleri birilerine bırakarak ke-
nara çekilmesi, uzaktan izlemekle yetinmesi söz konusu de-
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ğildir. Hedefler doğrultusunda, şirket sahibinin, alt ve üst dü-
zey yöneticiler ve tüm ekibiyle birlikte doğru bir iletişim için-
de olarak sinerji yaratması gerekmektedir. Yani yetki ve so-
rumluluk çerçevesinde delege etme, denetleme, ölçümleme 
ve ödüllendirme sistemi şarttır. Biz ekip olarak bu sistemle ça-
lışarak, kurumsallaşmayı, beraberinde de başarıyı hedefliyo-
ruz. 

Zenginli Otomotiv’in kurumsal kimliğini yansıtan bir kitap-
çığımız var. Yönetmelik tarzındaki bu kitapçık sayesinde işe 
yeni başlayan her arkadaşımız, hiç bir yabancılık çekmeden, 
sanki hep bizimle çalışıyormuşçasına, çalışma sistemimize 
kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. 

Ayrıca, tüm çalışanlarımızın katılımıyla periyodik olarak yaptı-
ğımız bilgilendirme toplantıları sonucunda, şirketin durumu-
na ilişkin tüm bilgileri, hep birlikte şeffaf bir şekilde değerlen-
diriyoruz.

Sektörün şu an durumunu nasıl görüyorsunuz? Size göre ne-
ler iyileştirilmeli?
Otomotiv sektöründe çok hırçın bir rekabet yaşanmakta-
dır. Blok muafiyet tebliğinde yer alan bazı maddelerin sek-
törü olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Maliyetleri çok bü-
yük olan yatırımların geri dönüşünün nasıl olacağı göz önü-
ne alınmıyor. Gelir gider dengesi sürekli yetkili satıcıların 
aleyhinde gelişmektedir. Yatırımlar çok büyük, kazanılan kar-
lar çok küçük, yani yetkili satıcılar yeterli parayı kazanamıyor. 
Ayrıca otomotiv sektöründeki vergiler, iç pazarın canlanma-
sında, satış adetlerinin artmasının önünde en büyük engel-
dir. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda, ülkemizde otomo-
bil başına alınan vergiler çok yüksektir. Ekonomik krizin çok 
yoğun yaşandığı 2009 yılında, ÖTV’de yapılan vergi indirimi-
nin sektörün canlanmasına bulunduğu katkıyı hep birlikte 
gördük. Hükümetimizin almış olduğu bu karar kamu maliye-
sine, üreticilere, tüketiciye ve yetkili satıcıya büyük yarar sağ-
lamış, bunun sonucu istihdam ve katma değer artmıştır. Bu 
da gösteriyor ki, iç pazarın canlanması ancak yeni teşviklerle, 
vergilerin düşürülmesi ile olacaktır. Özetleyecek olursak, yük-
sek vergiler ve karların çok düşük olması sektörün kanayan 
yarasıdır. İyileştirme için hükümetin 2009 senesinde kısa bir 
dönem örneğini yaşadığımız gibi, vergi indirimini kalıcı bir re-

form olarak uygulaması sonucunda iç pazarın canlanacağını 
düşünüyorum. 
 
OYDER hakkında neler söyleyebilirsiniz, sektörümüze neler 
kazandırıyor?

OYDER, son yıllarda ve giderek artan bir şekilde sesini duyur-
maya başlamıştır. Bunu büyük bir sevinçle izlemekte oldu-
ğumu ifade eder, Oyder yöneticilerini kutlarım. Ben, sivil ör-
gütlenmenin gerekliliğine inanan bir kişi olarak 1991’den bu 
yana çalışmaların içinde olmaktan mutluluk duyuyorum.

Oyder, siyasiler, hükümetler, üretici ve tüketici ile aramızda-
ki sestir. 

Oyder, ülkemizde ciddi istihdam ve katma değer yaratan, böl-
gesinde büyük yatırımlar yapan, binlerce çalışanı olan yetkili 
satıcıları temsil etmektedir.

Oyder yönetiminin sektöre gönül vermesi, paneller düzen-
lemesi, bu panellere ulusal ve uluslararası önemli şahsiyetle-
rin, işadamlarının ve sektör temsilcilerinin katılması, sorunla-
rımızın hükümet ve kamuoyu ile paylaşılması, kendi bağımsız 
kimliği ile hareket etmesi ve diğer sektör kuruluşlarıyla işbirli-
ği içerisinde olması en çok takdir ettiğim yönleridir. 

Fakat yapacak daha çok işimiz var. Oyder, değişik bölgelerde 
bulunan yetkili satıcıların kendi aralarında iletişim ve işbirliği-
ni güçlendirmeli, hızla değişen pazar koşullarında uluslarara-
sı tecrübeden faydalanmalı, yetkili satıcıların vizyonunu ge-
nişletecek çalışmalara ağırlık vermelidir. 

Oyder’in en büyük görevlerinden biri, yetkili satıcılar arasın-
da güven, samimiyet, işbirliği ve dayanışmayı arttırmak olma-
lıdır. Fakat diğer yandan, bütün bunları Oyder yönetiminden 
beklemek doğru değildir. 

Sivil örgütlenmelerde hepimizin yaptığı en büyük eksiklik bu-
dur. Her şeyi yönetimden bekleriz. Bir sivil kuruluşun güçlü 
olması için yönetimin dışında üyelerinin de örgütüne sahip 
çıkması, çalışmalarına katılması, bireylerin sosyal sorumlu-
luklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bunu başarabilirsek 
derneğimizin çok daha güçlü olacağına ve daha büyük başa-
rılar kazanacağına inanıyorum.  
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OYDER
SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Türkiye genelinde yatırım yapan, 31 farklı markanın 58 şehirde yetkili satıcılığını yürüten 
309 işletmenin katılımı ile gerçekleştirilen, OYDER sektör araştırması, yetkili satıcılığın ülke-
mizdeki durumuna ışık tutmaktadır.

Araştırma gerçekleştirilirken yöneltiğimiz soruların bir bölümü makro ekonomik göstergeler 
üzerinde odaklanırken bir yandan da halen yürütmekte oldukları yetkili satıcılık ve işletme-
lerine yönelik olarak tasarlanmıştır. 

Kaç Yıldır Yetkili Satıcılık Yapıyorsunuz? İşletme Sermayesi (Milyon TL)

“Kaç yıldır yetkili satıcılık yapıyorsunuz?” sorusuna % 11 
“3-5 yıl”, % 13 “6-10 yıl”, % 41 “11-20 yıl”, %35 ise “20 yıl 
ve üzeri” yanıtları alındı. Sonuçlar yetkili satıcıların 20 yıl 
ve üzerinde bir işletme geçmişine sahip olduklarına işa-
ret etmekte, diğer bir ifade ile sektörümüzün son derece 
tecrübeli bir işletme yapısına sahip olduğu gözükmekte-
dir. Bir başka husus da yavaş yavaş ikinci kuşak işletme 
sahiplerinin yönetimlerde yer almakta ve bir geçiş süreci 
yaşanmakta olduğudur.

Yetkili satıcıların işletme yatırımlarına baktığımızda 
% 32’sinde 2-3 milyon TL, % 31’i nde 4-5 milyon TL, % 
15’inde 6-7 milyon TL, % 22’sinde ise 8 milyon TL ve üze-
ri bir yatırım tutarı ortaya çıkmaktadır. Yetkili satıcılar or-
talama olarak 5 milyon TL ve üzeri bir yatırımı fiilen ger-
çekleştirerek, sektörde ciddi bir yatırım tutarına ulaşmak-
tadır. Buradan hareketle yetkili satıcıların kısa dönemde 
kar başarısı beklentisi yanısıra ileriye dönük uzun vadeli 
bir vizyona sahip oldukları ortaya çıkmaktadır.
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Yetkili Satıcı Toplam Çalışan Sayısı

İşletmenin Bulunduğu Gayrimenkulun Durumu

Yetkili Satıcı Aylık Sabit Toplam Giderleri

Yıllık Satış Cirosu (Milyon TL)

Yetkili Satıcı Toplam Çalışan Sayısı olarak baktığımızda, 
aldığımız yanıtlardan % 51’i 30-60 kişi, % 29’u 60-100 
kişi, % 11’i 100-150 kişi, % 5’i 150-200 kişi, % 4’ü 200 ve 
üzeri eleman istihdam etmekte olduğunu görüyoruz. Bu 
sonuç sadece sektörümüzde değil ülke ekonomisinde de 
ciddi bir eleman istihdamıyla önemli bir yer tuttuğumuz 
sonucunu ortaya çıkartmaktadır.

“İşletmenin bulunduğu gayrimenkulün durumu nedir?” 
sorusuna % 85’i kendine ait, % 15’i kira yanıtını vermişler-
dir. Yetkili satıcıların işletme gayrimenkullerine sahip ol-
ması sektörde uzun vadeli kalıcılıklarına ve sektöre yap-
mış oldukları işaret etmektedir. Aynı zamanda yapılan te-
sisler müşteriye verilen değer ve hizmet kalitesinin de bir 
göstergesidir.

Yetkili satıcı Aylık Toplam Sabit Giderler (BİN TL), %45 (50 
– 150 bin TL),  % 22 (150 – 250 bin TL ),   %  13 ( 250 – 350 
bin TL),  % 10 ( 350 – 500 bin TL)  ve % 10 (500+) gibi görü-
nen sonuç karşısında sabit giderlerin ciddi bir yekun tut-
tuğu görülmektedir. Karlılık açısından ciddi tasarruf po-
tansiyelleri olduğu açıktır.

Milyon TL bazında yıllık satış cirosuna baktığımızda, % 
25’i 3-6 milyon TL, % 19’u 6-12 milyon TL, % 17’si 12-19 
milyon TL, % 39’u 20 milyon TL ve üzeri  bir ciro gerçek-
leştirmektedir. Türkiye pazarı otomotiv pazarı büyüdükçe 
cirolar da buna paralel olarak yukarılara çıkacaktır.
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“Otomotiv satışından para kazanmayı değil, sigorta, ser-
vis ve bunun gibi diğer ek işlerden para kazanmayı düşü-
nün”  algısı görüşüne  % 85 oranındaki verilen yanıt para 
kazanılacağı ve esas iş dalı olarak da kazanılması gerek-
tiği şeklinde idi. Dolayısı ile önümüzdeki dönemde bu 
mesleğin gerçekten para kazanılacak bir şekilde gelişme-
si için tüm tarafların kendilerine düşüne görevleri yerine 
getirmesi bir zorunluluk halini almıştır.

“Yetkili Satıcılar gerçekleştirdikleri Otomobil ve Ticari 
araç ticaretindeki kar oranlarını yeterli buluyorlar mı?” 
sorusuna % 70 gibi bir çoğunluk cevap olarak yetersiz 
gördüklerini belirtmişlerdir.  Karlılık problemi dünyada 
olduğu gibi ülkemiz otomotiv sektöründe de yetkili satı-
cıların gündemini işgal eden bir konu olarak öne çıkmak-
tadır.

“Otomotiv satışından para kazanmayı değil 
sigorta, servis ve bunun gibi diğer ek işlerden 
para kazanmayı düşünün.” görüşüne katılıyor 
musunuz?

Yetkili Satıcılar Gerçekleştirdikleri Otomobil ve 
Ticari Araç Ticaretindeki Kar Oranlarını Yeterli 
Buluyorlar mı?
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Blok Muafiyeti Konusunda 
Distribütörlerin Yaklaşımı

Faaliyetlerden Elde Gelir Sabit Giderleri 
Karşılıyor mu?

Yetkili satıcılarımızın blok muafiyeti ve distribütörlerin 
yaklaşımlarını sorguladığımızda soruya verilen yanıtlar 
dengeli bir dağılım sergilemiş olup, bu konuda belirgin 
bir farklılık görülememiştir. Bu bir anlamda da blok mua-
fiyetinin iş üzerindeki etkisinin henüz tam anlamı ile ken-
disini hissettirmediği anlamına gelmektedir.

“Faaliyetlerden elde edilen gelir sabit giderleri karşılıyor 
mu?” sorusuna cevap veren yetkili satıcıların yarıdan faz-
lası faaliyet gelirleri ile sabit giderlerini karşıladığını söy-
lediler. Fakat bu durum yine de bize firmaların oldukça 
düşük kar oranları ile  sürdürülebililirlik açısından çok zor 
bir tablo ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir.
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