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2023 Türkiyesini 
hep birlikte hayal etmek
Değerli Otoban Dergisi okurları,
Sektörümüz için çok önemli bir Konferansı geride bıraktık.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün'ün açılış konuşmasını yaptığı, TOBB 
Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun değerli görüşlerini paylaştığı toplantının 
kapanış konuşmasını da T.C. Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan gerçekleştirdi.

Böylece, Devletimizin en üst ilgili kademeleri sektöre ve yetkili satıcılara verdikleri 
önemi çok yoğun programlarına rağmen bu toplantıya katılarak gösterdiler.

Amacımız; sektörün geleceğini paylaşmak, 2023'ü hayal etmek, tüm ilgililerin 
görüşlerini dinlemekti. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirdiğimiz için OYDER olarak 
mutluyuz ve gururluyuz.

Bugüne kadar gerçekleşmemiş çok yoğun bir katılımla, yaklaşık 1000 kişinin 
ilgiyle izlediği konferansta, tüm konuşmacı ve panelistler, Türkiye'de  otomotiv 
sektörünün geleceğinin çok aydınlık olduğu ortak görüşünü ortaya koydular.

Bu aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüyen sektörde ihtiyacımız olan SAMİMİYET 
ve DİYALOG, OYDER'in önceliği olarak belirlenmiştir.

Sektörde teknolojik ürünler ve alternatif yakıt türleri hızla gelişirken, yetkili 
satıcılık mesleğinde, giderek artan rekabet neticesinde kâr oranları düşmekte ve 
gelecek için bu mesleğin sürdürülebilirliği risk altına girmektedir.

Bu nedenle yurt dışında ve 
ülkemizde görülmektedir 
ki yetkili satıcılığın cazibesi 
azalmakta ve belirli oranda 
kopmalar yaşanmaktadır. 
Birçok yetkili satıcı ise yüksek 
çıkış maliyetleri sebebiyle bu 
mesleği mecburen sürdürmek 
zorunda kalmaktadır.

Hükümetimizin 2023 ile ilgili 
projeler açıkladığı şu dönemde, 
Türkiye'de ki en büyük sektörler 
arasında yer alan ve giderek 

büyüyen otomotiv, sıkıntılarına rağmen geleceğe umutla bakıyor ve sürekli 
kendini geliştiriyor.

İnanıyoruz ki; devlet büyüklerimizin de belirttiği gibi, Türkiye'deki bu yüksek vergi 
oranları, alt yapı hazır oldukça kademeli olarak azalacak, Avrupa standartlarına 
doğru iyileşecek ve bunun neticesinde sektörümüz daha da büyüyecektir. 

Sevgi ve Saygılarımla...

Otomotiv Sektörünün Geleceği 
”Bu günden 2023’e” Konferansı'na 
katılan, Devlet yetkililerine, Dernek 
başkan ve yöneticilerine, Sektörel 
kurum ve kuruluş yöneticilerine, 
Distribütörlerimizin yöneticilerine, 
Yetkili Satıcılarımıza, Sponsorlarımıza ve 
Basın Mensuplarına katılımlarından ve 
desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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“Bugünden 2023’e” Konferansıyla 
Otomotivin Geleceği Masaya Yatırıldı

Otomotiv sektörünün 
büyük buluşması

T.C. Dış Ticaretten Sorumlu
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan

ODD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Bayraktar

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Celal Kaya

OSD Yönetim Kurulu Başkanı
Kudret Önen

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı
Nihat Ergün

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
H. Şükrü Ilısal

Hexagon Danışmanlık 
Yönetim Kurulu Başkanı Jan Nahum
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OYDER'in düzenlediği “Bugünden 2023’e” Konferansı, 
27 Nisan 2011 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda 
yapıldı. Kongrenin açılış konuşmaları; OYDER Yönetim 
Kurulu Başkanı H.Şükrü Ilısal, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün tarafından yapıldı. OYDER tarafından bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen Konferans; ana ve tedarik sanayi 
temsilcileri, distribütörler, otomotiv sektörüne hizmet 
veren firmaların yöneticileri ve yetkili satıcılardan 
oluşan 1.000’i aşkın bir katılımcı tarafından ilgiyle izledi.

Renault Mais Genel Müdürü
İbrahim Aybar

Doğuş Otomotiv, CEO
Ali Bilaloğlu

Grup Volvo Yönetim Kurulu Başkanı
Müfit Metin

Petrol Ofisi Parekende Satışlar Direktörü
Ertan Çakır

Hedef Araç Kiralama Yönetici Direktör
Önder Erdem

Ford Otosan Genel Müdürü
Nuri Otay

Yetkili Satıcı (FDN Grup) Genel Müdürü
Zeynep Fidan Soysal

Hürriyet Gazetesi, Ekonomi Müdürü
Vahap Munyar

Ekonomi Koordinatörü
Celal Pir

Turkcell Kurumsal Hizmetler Genel Müdür 
Yardımcısı Selen Kocabaş

VDF Genel Müdürü
Kemal Ören

HDI Sigorta Genel Müdürü
Enis Talaşman

DİYALOG
DİYALOG

BÜYÜK BULUŞMA
DİYALOG

BÜYÜK BULUŞMA

BÜYÜK BULUŞMA

BÜYÜK BULUŞMA

BÜYÜK BULUŞMA

BÜYÜK BULUŞMA

BÜYÜK BULUŞMA
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O YDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal 
yaptığı açılış konuşmasında iç pazarın önemine 
vurgu yaparak, Türkiye’nin önünde otomotivde 
küresel bir oyuncu olmak için büyük fırsatlar ol-

duğuna inandığını söyledi. Bu fırsatlardan faydalanmak için 
Devletin sektöre olan ilgisinin devam etmesi gerektiğini ve 
otomotivin tüm paydaşları olarak hep birlikte yoğun çaba 
sarf edilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün AB 
ve dünya sıralamalarında üst sıralarda yer aldığını belirte-
rek, “Bu başarının altında, Türkiye’nin otomotiv sektöründe 
kazandığı tecrübe ve insan gücünün önemli bir yeri var. En 
önemli neden maliyetlerin Avrupa’ya göre düşük olması. 

Ancak, bizden daha ucuza üretim yapan bir ülke her zaman 
karşımıza çıkabilir. Bu yüzden, aynı zamanda icat çıkaran bir 
ülke olmamız gerekiyor’ dedi. 

Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün, bundan sonra da sana-
yinin geleceği ve ülke ekonomisinin gelişimi bakımından son 
derece önemli olacağını ifade ederek, sektörün sanayileşme-
nin tam merkezine oturan, bilgi üretme, istihdam sağlama, 
yan sektörleri besleme konusunda muazzam bir potansiyele 
sahip olduğunu belirtti.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, otomotiv sektörünün, 
mutlak ihracatçı pozisyondan ithalatçı pozisyona kayma ris-
kiyle karşı karşıya olduğunu belirttiği konuşmasında, oto-
motiv sektörünün hem üretim hem de tüketim açısından 

OYDER Yönetim Kurulu Üyeleri Demirhan Dinç ve Murat Mutlu OYDER Başkan Vekili Vedat İnciroğlu sektör temsilcileriyle birlikte

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve sektör temsilcileri
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ülke ekonomileri hakkında turnusol kağıdı olduğunu, bu 
sektörün durumuna bakarak ülke ekonomisi hakkında so-
mut kanaatlere ulaşılabileceğini söyledi. Türkiye’de 50 yıldır 
faaliyette bulunan otomotiv sektörünün ülkenin sanayi ya-
pısıyla ilgili önemli bilgileri sunduğunu ve dünya genelinde 
Türkiye’de üretilen, ancak geri çağrılan araç bulunmadığına 
dikkati çeken Ergün, birçok önemli markanın bu konuda 
Türkiye’nin gösterdiği başarıyı gösteremediğini, otomotiv 
devlerinin 17 milyon 200 bin aracı geri çağırdığını anımsat-
tı. Türkiye’nin kendi tasarım ve modellerini geliştirme konu-
sunda ise bundan çok daha iyi noktada olması gerektiğini, 
bakanlık olarak sektöre ilişkin önemli çalışmalar yaptıklarını 
anlatan Bakan Ergün, 14 Nisan 2011’de açıkladıkları Otomo-
tiv Strateji Belgesini anımsatarak, belgede 5 farklı amaç için 

OYDER Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Fidan Soysal, Seyra Toprak ve 
Başkan Vekili Vedat İnciroğlu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter

Konferansın sunucusu
Pınar Esen

Konferansı, 1.000’den fazla katılımcı izledi
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27 eylem planı bulunduğunu, Strateji Belgesi’nin bütün oto-
motiv sektörünü yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Kongre kapsamında düzenlenen ilk panelde ise TAYSAD Baş-
kanı Celal Kaya, OSD Başkanı Kudret Önen, OYDER Başkanı 
Şükrü H. Ilısal ve ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, “Otomotivi 
geleceğe hazırlamak için neler yapıyoruz?” sorusuna yanıt 
aradılar.

Hexagon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Jan Nahum’un 
“Gelecek Türkiye’sinde Otomotiv Sektörü konulu konuşma-

Ankara’daki yoğun programına rağmen Kongreye katılan 
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın kapanış konuşmasını ger-
çekleştirdiği kongre basının da büyük ilgisiyle karşılandı. 

sından sonra “iş ortaklarımızla gelecekte bizi neler bekliyor?” 
başlıklı panele Petrol Ofisi Perakende Satışlar Direktörü Ertan 
Çakır, Hedef Araç Kiralama Yönetici Direktörü Önder Erdem, 
VDF Genel Müdürü Kemal Ören ve HDI Genel Müdürü Enis 
Talaşman katıldılar.

“Otomobil sektörünün geleceğine mobil teknolojilerin 
katkısı”nı anlatan Turkcell Kurumsal Hizmetler Genel Müdür 
Yardımcısı Selen Kocabaş’dan sonra gerçekleştirilen oturum-
da, Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, Doğuş Oto-
motiv CEO’su Ali Bilaloğlu, Ford Otosan Genel Müdürü Nuri 
Otay ve yetkili satıcıları temsilen Zeynep Fidan Soysal’ın ka-
tılımıyla “Distribütör ile geleceğimiz nasıl gelişecek?” konusu 
tartışıldı.

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal ve 
TAYSAD Başkanı Celal Kaya

OYDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aytekin 
Yıldırıcı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, Sanayi Genel Müdürü Süfyan 
Emiroğlu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter

Sektör temsilcileri, Sanayi Bakanlığı yetkilileriyle birlikte

Jan Nahum sektör temsilcileriyle
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H. Şükrü ILISAL
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

Samimiyet ve Diyalog
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Japonya, Çin, Güney kore, Almanya, Fransa ve İtalya. Bu ülke-
lerin en önemli güçleri, tartışılmaz bir şekilde gelişmiş iç pa-
zarlarıdır.  Bu ülkeler, ekonomik ölçeklerde ürün geliştirmeye 
ve üretim yapmaya, iç pazarları büyüdükçe başladılar. Daha 
sonra ihracat yaparak global pazarlara hâkim oldular.” dedi.

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, Türkiye’nin önünde, otomotiv 
sektöründe küresel oyuncu olabilmesi için çok önemli fırsat-
ları olduğuna işaret etti. Ilısal,  “Türkiye’nin nüfusu çok genç 
ve çok dinamik, yarısı 30 yaşının altında. Avrupa’da her on 
kişiden altı tanesi otomobil sahibiyken bu oran Türkiye’de 
sadece onda bir. Bu da ne kadar önemli bir potansiyele sa-
hip olduğumuzu gösteriyor. Bu potansiyelden mutlaka fay-
dalanmalıyız. Bu potansiyeli harekete geçirecek, Türkiye’yi 
otomotiv üssü yapacak, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler 

üreterek bunları hayata geçirecek çalışmaları, hep birlikte 
geliştirmeli ve uygulamalıyız.” dedi.

Konuşmasında, Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi’ne değine-
rek, sektörün bu belge ile önünün giderek açılacağını ifade 
etti. H. Şükrü Ilısal, “ Yapılan çok detaylı eylem planları, tüm 
sektörümüzü mutlu ederek heyecanlandırdı. Beklentimiz bir 
an önce uygulamaya geçilmesi ve netice alınmasıdır. Bu bel-
genin yaşayan ve gelişen bir belge olmasını temenni ediyo-
ruz.”  açıklamasını yaptı.

Sektöre ilişkin, “bu büyük ve potansiyel pazarda, yerli marka 
da yaratılır, global üretim üssü de oluşturulur. Tüm bunlara 

O YDER Başkanı H. Şükrü Ilısal Konferansın açılışın-
da yaptığı konuşmaya: “Çok değerli, Sanayi ve 
Ticaret Bakanım, Odalar ve Borsalar Birliği Başka-
nım, paydaş derneklerimizin değerli başkanları, 

sektörümüzün ve iş ortaklarımızın kıymetli yöneticileri, çok 
sevgili meslektaşlarım ve medyamızın çok değerli mensup-
ları; bu yıl, üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Otomotiv Sektö-
rünün Geleceği Konferansı’na hepiniz hoşgeldiniz” diyerek 
başladı ve katılımcıları tek tek selamladı. Sektör adına bu 
denli kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydu-
ğu mutluluğu dile getiren Ilısal, meslakdaşlarının bu toplan-
tıdan yaptıkları işlerden daha da gurur duyarak ayrılacakları-
na dair inancını belirtti. 

2023’e Doğru: 
Bulunduğumuz ve Gideceğimiz Yol 

H. Şükrü Ilısal konuşmasının akışında sektörün dünyada ve 
Türkiye’de içinde bulunduğu durum, gelişme dinamikleri, 
çözüme yönelik bazı tespitler ile OYDER camiasını 23 mad-
dede özetledi.

Yaşanılan küresel kriz sonrası otomotiv sektörünün dünyada 
yeniden yapılandığına dikkat çeken H. Şükrü Ilısal, sektörde 
çevreci ve yeni teknolojik ürünlerin giderek daha fazla önem 
kazandığını ifade etti.

Dünya otomotivinde küresel marka yaratabilen sınırlı sayıda 
ülke olduğuna değinen Ilısal, “Bunlardan bazıları, Amerika, 

OYDER tarafından düzenlenen "Otomotiv 
Sektörünün Geleceği Konferansı"nın açılış 
konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı 
H. Şükrü Ilısal yaptı. Ilısal'ın konuşmasına 
damgasını vuran iki konu, yapılan Kongre'nin 
ardından kalıcı ve gündemde olması gereken 
önemdeydi: "Samimiyet ve Diyalog".

Alınan tedbirlerle, yollarımızda 15 yaşın üzerin-
de dolaşan bir tek aracın kalmadığını; böylece 
iç pazarda bir yılda satılan otomotiv ürünlerinin 
artık yüzbinlerle değil, milyonlarla ifade edildi-
ğini; otomotiv sektöründe dağıtıcılarımız ile yet-
kili satıcılarımızın hem riskleri, hem de gelirleri 
daha adil bir şekilde paylaştıklarını; tüm yetkili 
satıcılarında daha kurumsal, yapılan yatırımlar 
ile kazançların çok daha dengeli olduğu işletme-
leri görüyorum. Markasına daha çok güvenen ve 
daha mutlu işletme sahiplerini görüyorum. 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal

OYDER Genel Sekreteri Tamer Atsan, OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal
ve T.C. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan



14 MAYIS 2011

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

paralel olarak otomotivin dış ticaret dengesine pozitif ivme 
kazandırılır, istihdam ile vergi gelirleri artar ve Türkiye gerçek 
anlamda otomotivde küresel bir oyuncu olur. Bu ülke coğ-
rafyasında herkes, refah içinde, zengin ve mutlu bir yaşam 
sürmeyi hak ediyor. İşte bu nedenle, üreticisinden yan sana-
yiine, dağıtıcısından yetkili satıcısına kadar devletine ve hü-
kümetine de güvenen bir kişi olarak, otomotiv sektörünün 
büyük potansiyeline ve aydınlık geleceğine yürekten inanı-
yorum.” dedi.

OYDER Başkanı Ilısal, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin 
tüketiciyle temas eden tek dernek olduğu bilgisini verdikten 
sonra, 22 yıllık geçmişe sahip OYDER’in faaliyetlerine değin-
di. Ilısal, “Yetkili satıcılar Türkiye’de 936 lider kişiden oluşup 
100 bin kişiye doğrudan istihdam yaratıyor. Bu liderlerin 10 
milyar lirayı aşan yatırımlarının tamamı yüzde 100 yerli ser-
mayeli. Yetkili satıcılar olarak biz, geleceğe umutla bakıyoruz. 
Bakış açımızı işletmelerimize verdiğimiz isimlerden rahatlıkla 
anlayabilirsiniz, bu isimler ya soyadlarımızdır ya da çocukları-
mızın isimleridir.” diye konuştu.

Göreve geldiği günden beri, yetkili satıcıları OYDER çatısı 
altında toplanmasına büyük önem verdiğini aktaran Ilısal, 

OYDER yönetimi olarak “Diyalog” adı ile başlattıkları yeni ça-
lışmalarından beklentilerinin sadece “Samimiyet” olduğunu 
dile getirdi.

H. Şükrü Ilısal, “Değerli misafirlerimiz, satışların rekorlarla 
süslendiği 2010 ve 2011 Türkiyesinde, yetkili satıcılık mesle-
ğinde ciddi kârsızlık problemi yaşanmaktadır. Diğer meslek-
lerle mukayese edildiğinde, bu kadar büyük riskler alması-
na rağmen, kârdan hakettiği oranda pay almayan başka bir 
mesleğin olmadığına inanıyoruz.  Dışarıdan cazip algılan-
masına rağmen, yetkili satıcıların aldıkları risk oranında kâr 
etmemeleri yeni oyuncuların sektöre girmelerini haklı olarak 
engelliyor, hatta mevcut yatırımcıları yaptıkları işten soğu-
tuyor. Konuya yeni oyuncularda sadece sermaye açısından 
değil, sektörel bilgi birikim ve deneyim derinliği açısından 
bakmak çok ama çok önemli. Bana göre tek bir gemi var, 
tüm otomotiv sektörü aynı gemide, tüm paydaşların sağlam 
olması gerekiyor. Herkes birbirine muhtaç, herkes birbirine 
sonuna kadar güvenmeli ve desteklemeli” dedi. 

2023’ü Hayal Etmek 

Ilısal, konuşmasının ilerleyen bölümünde Konferansın “Bu-
günden 2023’e” konulu temasına da gönderme yaparak 
2023 yılında nasıl bir Türkiye gördüğünü anlattı. Tüm diğer 
sektörlerin ve işletmelerin üzerlerine düşen vergi sorumlu-
luklarını üstlenmiş olduğu, böylece otomotivin ve akaryakı-
tın üzerindeki vergilerin makul seviyelere düştüğü bir ülke 
düşlediğini ifade ederek: “Alınan tedbirlerle yollarımızda 15 
yaşın üzerinde dolaşan bir tek aracın kalmadığını; böylece iç 
pazarda bir yılda satılan otomotiv ürünlerinin artık yüzbin-
lerle değil, milyonlarla ifade edildiğini; otomotiv sektöründe 
dağıtıcılarımız ile yetkili satıcılarımızın hem riskleri, hem de 
gelirleri daha adil bir şekilde paylaştıklarını; tüm yetkili sa-
tıcılarında daha kurumsal, yapılan yatırımlar ile kazançların 

“	Türkiye’nin önünde otomotivde küresel bir 
oyuncu olmak için büyük fırsatlar olduğuna 
inanıyorum. Bu fırsatlardan faydalanmak için 
devletin sektöre olan ilgisinin devam etmesi 
ve otomotivin tüm paydaşları olarak hep 
birlikte, samimiyetle yoğun çaba sarf edilmesi 
çok önemlidir.”
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çok daha dengeli olduğu işletmeleri görüyorum, Markasına 
daha çok güvenen ve daha mutlu işletme sahiplerini görü-
yorum” dedi. 

2023 ve Yetkili Satıcıların Talepleri

2023 Hedeflerinin duygu ve heyecanıyla, Türkiye’de iç paza-
rın gelişmesi için, vergilerin Avrupa standartlarına gelmesi 
adına, gerekli çalışmaların başlatılmasını beklediklerini be-
lirten Ilısal, Strateji Belgesi’ne sonradan dahil olan yetkili sa-
tıcıların, KOBİ ölçeğinde değerlendirilerek teşvik kapsamına 
alınmasını talep etti. Türkiye’deki otomobil parkının çok yaşlı 
olduğunu, yeni teknoloji ürünleri devreye alınırken kuralları 
çok net belirlenmiş hurda uygulamalarının çeşitlendirilmesi 
gerektiğini ifade eden Ilısal; motorlu taşıtlar vergisinin aylık 
bazda hesaplanması ve elektrikli araçlar için verilen vergi 
desteğinin aynı zamanda hibrit ve düşük emisyonlu çevreci 
araçlara da sağlanmasını beklediklerini açıkladı. 

Distribütörlere Sesleniş

Ilısal konuşmasının bir diğer bölümünde distribütörlere ses-
lenerek “Etle tırnak olduğumuzu lütfen unutmayın. Bizi güç-
lendirin ve koruyun ki sizin adınıza, müşterilere daha uzun ve 
sağlıklı hizmet verebilelim. Bizi riske ve gelire adil bir şekilde 
ortak edin. Kazancımızın yatırımlarımıza oranını yükseltin. 

İş Ortaklarına Sesleniş 

H. Şükrü Ilısal iş ortaklarına seslendiği bu bölümde ise; bü-
yük boyutlu yatırımları ile binlerce eğitimliye istihdam sağla-
yan yetkili satıcıların, yetkisiz-eğitimsiz firmalarla mukayese 
edilmemesi ve herşeyin en iyisini hak eden müşterilerin can 
güvenliğinin riske atılmaması gerektiğine dikkat çekerek: 
“rekabeti haksız rekabete çevirme; iyi günlerde kolay kredi 

veren ve sektörün ivme kazanmasına önemli destek sağla-
yan kurumlarımız, zor günlerde de bize destek ol ki sektörü-
müz kan kaybetmesin; Türkiye’de giderek artan operasyonel 
kiralama işi için alınan araçları başka amaçlar için kullanma” 
uyarılarında bulundu. 

Yetkili Satıcılara Sesleniş

Konuşmasının sonlarına doğru yetkili satıcılara hitap ede-
rek “Gücünüzün farkına varın” mesajını veren H. Şükrü Ilısal: 
“Lüzumundan fazla yatırım yapmayın ve giderlerinizi kontrol 
altında tutun. En büyük yatırımınızı insana yapın, aile birey-
lerinin ve çalışanlarınızın eğitimini yükseltin. Hızla kurumsal-
laşmanızı tamamlayın. Otomotiv sektörü içerisinde alternatif 
gelir kaynakları yaratın. Derneğinize sahip çıkın” dedi. 

“Ben Tarafım” 

Herkesin ortak sorumluluğunun devir aldığından daha iyisi-
ni bırakmak olduğunun altını çizen OYDER Başkanı, konuş-
masının bu son bölümünü “Ben Tarafım” sözleriyle yaptığı 
vurgunun içini doldurarak: “Ülkemin gelişmesi ve refahı için 
tarafım, sektörümün gelişmesi için tarafım, yetkili satıcıların 
sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için tarafım” dedi. Ilısal konuş-
masını “Güçlü ülke, güçlü sektör ve güçlü yetkili satıcılık” slo-
ganıyla tamamladı. 

“	Ülkemin gelişmesi ve refahı için 
tarafım, sektörümün gelişmesi için 
tarafım, yetkili satıcıların sağlıklı 
büyümesi ve gelişmesi için tarafım.”

OYDER Yönetim Kurulu Üyeleri
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Otomotiv sektörü
ekonominin gözbebeği
Zafer ÇAĞLAYAN
T.C. Devlet Bakanı

"Otomotiv sektörü şanslı
bir sektör. Bakın, bugün
konferansın, açılışını bir bakan
yaptı, öteki bakan ise kapanışı
gerçekleştirdi. Tabiri caiz ise,
'bir bakan dükkanı açtı, diğer 
bakan dükkanı kapattı'. Çünkü
bu sektör bunu hak ediyor."
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O YDER tarafından düzenlenen “Otomotiv Sektö-
rünün Geleceği” konferansına katılan Dış Tica-
retten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 
2023 vizyonunu değerlendirerek başladığı ko-

nuşmasında, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı 
olmasına işaret edip, 2023 hedefinin manevi boyutuna bak-
tığını ifade etti. Bu hedefin Cumhuriyeti kuranlara bir vefa 
borcu olduğunu dile getiren Çağlayan, “Bunun yanında bu 
hedef ile gelecek nesillerimizi de garanti altına almış oluyo-
ruz. Bunun yolu, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
dediği gibi ‘muasır medeniyet’ olmaktan geçiyor.” dedi. 

Türkiye’de otomotiv sektörünün lokomotif görevi gördüğü-
nün altını çizen Bakan Çağlayan; Hem sanayisiyle, hem üre-
timiyle, hem de diğer taraftan ihracatıyla ekonominin can 
damarıdır. Otomotiv sektörü, günümüzde bir çok sektör ile 
beraber çalışıyor. Yan ve ana sanayisiyle Ar-Ge, inovasyon ve 
teknolojik çalışmalarıyla yüksek katma değeri beraberinde 
barındırıyor.” açıklamasını yaptı.

Otomotiv sektörüne ve ülke ekonomisinin gelişimine verdiği 
önemin sadece bakanlık yaptığı döneme ait olmadığını be-
lirten Bakan Çağlayan, “1995 yılının Kasım ayında, 38 yaşın-
da Ankara Sanayi Odası Başkanı oldum. O tarihlerde Türki-
ye için, Gümrük Birliği’ne girsin mi girmesin mi tartışmaları 
sürüyordu. Dönemin en büyük sanayicileri, özellikle biz eğer 
Gümrük Birliği anlaşması yaparsak otomotiv sektörümüz za-
rar görür diyorlardı. 

Bugün gördük ki otomotiv sektörü hızla ilerliyor, küresel 
dünyada ve AB pazarlarında ciddi bir yer buluyor. Otomotiv 
sektörü çok ciddi bir şekilde kümelenme gerçekleştirirken, 
sektör tüm girdileriyle inanılmaz bir şekilde devasa boyutla-
ra ulaştı. Gelişmeler böyle olsa da daha yolun başında oldu-

ğumuzu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bugün dünya 
otomotiv sektöründe gelmiş olduğumuz seviye önemli, ama 
yeterli değildir.” ifadesini kullandı.

Dünyada 78 milyon araç üretildiğinin bilgisini verip, buna 
karşılık Türkiye’nin, 78 milyonda yüzde 1,41 pay aldığını ifa-
de ederek, sektörün gidecek daha çok fazla yolunun olduğu-
nu dile getirdi. Bakan Çağlayan, “Türkiye’nin dünyanın ilk 10 
ekonomisi içerisinde yer alması hedefini ortaya koyuyoruz. 
O zaman sektörel bazda da bugünkü işlerin, buna paralel bir 
şekilde gelişmesi gerekiyor.” dedi. 

Otomotiv sektörünün en büyük özelliğinin, dünya çelik üre-
timinin yüzde 15’ini, cam üretiminin yüzde 25’ini kullanması 
olduğunu hatırlatan Bakan Çağlayan, “Kimya sektöründe, 
lastik, kauçuk ve petrol ürünlerini dikkate aldığımızda kulla-

nım oranı neredeyse yüzde 50’ye geldi. Sektör, sözünü ettiği-
miz emtialardan, ister ithal edin, ister Türkiye’de üretin direkt 
olarak etkilenecek bir yapıya sahip. Bir doların, bir centin re-
kabette önemli olduğu küresel dünyada en iyiyi, en kaliteliyi, 
tüketicinin en iyi ve en ucuz tercihini ortaya koymalıyız.” tes-
pitinde bulundu. Bu çerçevede, Sanayi Bakanlığı dönemin-
deki Türkiye Sanayi Envanteri hayalini aktaran Bakan Çağla-

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan, "Otomotiv sektörü çok önemli. 100 
bin araçlık üretim için 8 ayrı sanayi dalına, 250 
farklı firmaya, 25 bin çalışana ihtiyaç var. Böyle 
bir sektörü, Türkiye'de, gerek istihdam, gerek 
teknoloji, gerek üretim ve gerekse ihracatta 
olsun desteklemek bizim görevimiz" dedi.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’a 
“Otomotiv Sektörünün Geleceği” Konferansı’na katılımından dolayı bir plaket takdim etti.

“	Otomotiv sektörü öyle bir sektör ki, 
gaz vermeyi iyi bilir. Sektör, malum 
gaz üzerine... Bana da zamanında 'gaz' 
verdiler, siz otomotiv bakanısınız 
dediler. Bizde o günden beri o 'gaz'ı 
aldık. İşte o gazla biz de gidiyoruz.”
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yan, Sanayi Odası Başkanlığı yürüttüğü dönemde Türkiye’nin 
bir sanayi stratejisi olmadığından  yakınarak, bu durumun bir 
ülke silahlı kuvvetlerinin, nerede, ne kadar askeri, kaç silahı, 
kaç uçağı ve aracı olduğunu bilememesine benzetti.

Sanayi envanteri ve strateji belgesinin bu nedenlerle hayat 
bulmasını aktaran Bakan Çağlayan, “Sanayi envanteri önce-
si yapılan bütün teşvik sistemleri, neredeyse göz ve el yor-
damıyla yapılıyordu. 2007’de Sanayi Bakanı olduktan sonra 
2008 yılında, TOBB’unda desteği ve üç dört-genç arkadaşım-

Bakan Çağlayan, bu çalışmanın bir alt çalışması olan, Girdi 
Tedarik Stratejisi’ni (GİTES) oluşturmaya başladıklarının bil-
gisini verdi. Bu stratejinin ekseninin otomotiv sektörü oldu-
ğunu ifade eden Çağlayan, Dış Ticaret Müsteşarlığının bütün 
çalışanlarının bir araya gelerek bu çalışmayı oluştuduğunu 
belirtti. Sektöre ait önemli bulguların, sektör ve bakanlık 
temsilcileriyle, başkanlığını yürüttüğü kurulda ele alındığı-
nı, bunun sonucunda ise sektörde ele alınması gereken ve 
yapılması acil olan bir çok önemli konunun ortaya çıktığını 
aktardı.

Konuşmasının akışında, sektörün geleceğinin Türkiye açısın-
dan çok aydınlık olduğunun altını çizerek, Sanayi Bakanlığı 
görevini yürütürken “Türkiye, Detroit olacak” iddiasını hatır-
latan Bakan Çağlayan,  Küresel dünyada otomotiv sektörün-
de büyük bir değişim yaşanıyor. Ekonomi, bugün gelişmiş 
ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere doğru kayıyor. Ekono-
mideki bu eksen kayıklığı, 2009 küresel kriziyle başladı ve 
gelişmekte olan ülkelere doğru ilerliyor. Bu fırsatları iyi de-
ğerlendirmemiz gerekiyor. Otomotiv sektörüne baktığımız-
da bunu rahatlıkla görebilirsiniz; batıdan doğuya, kuzeyden 
güneye doğru bir yükseliş kendini iyice hissettiriyor. Değişen 
bu tabloda, Türkiye’yi bu resmin tam ortasına yerleştirdiği-

“	Dernek çalışmalarını iyi bilirim. Hayatım cemiyet ça-
lışmaları içerisinde geçti. Hiç bireysel spor yapma-
dım, hep takım sporları içerisinde yer aldım. Bir elin 
nesi var iki elin sesi var derler. Şükrü Başkan'a soru-
yorum, “Türkiye’de kaç yetkili satıcı var?”, 936 firma 
var diyor. Bunlardan kaçı OYDER’e üye diye soruyo-
rum, “350” diyor. Aidatlar mı fazla, Şükrü Başkan diye 
soruyorum, “yıllık 600 TL.” diyor. 

 İnanın bu aidata, bende, OYDER' e üye olurum.”

la birlikte Türkiye’nin sanayi stratejisini hazırladık. Türkiye’nin 
sanayi envanterini yaparken, karşımıza devasa bir yapı çık-
tı. Bunun üzerine bu çalışmaya ‘Girişimci Bilgi Sistemi’ adını 
koyduk.” dedi. Bu çalışmasının sonuçlarında otomotiv sektö-
rünün, gerek girdileri, gerekse çıktıları olarak önemli bir sek-
tör olarak ortaya çıktığı tespitini yaparak, sektörün son de-
rece kalabalık bir aile olduğunu, bu yüzden sektörün gerek 
girdileri, gerek üretiminin, gerek maliyetlerinin tek tek analiz 
edilmesi gerekli olduğu sonucuna vardıklarını dile getirdi.

Dış Ticaret Bakanlığı görevine geldikten sonra, İhracat Odaklı 
Üretim Stratejisi adlı bir çalışma başlattıklarına da değinen, 

nizde, ülkemiz bu eksen kayıklığının tam kesişme noktasında 
yer alıyor. Türkiye’nin merkez olduğu önemli bir yapıya bürü-
nüyor. Türkiye böyle bir şansı ıslama lüksüne sahip değildir. 
Türkiye bu rüzgarı yelkenlerini açarak, bunu en iyi şekilde 
değerlendirecek ve iddialı bir konuma getirecek bir yapıya 
bugün artık sahiptir.” dedi.

Otomotiv sektörüne otoban

Hükümet olarak, otomotiv sektörüne güvenli bir ortam ya-
ratmak istediklerini belirten Bakan Çağlayan, “Otomotiv sek-
törünü, hükümetimizin desteğiyle öyle bir otoban yapmak 
istiyoruz ki, öyle bir alt yapı hazırlamak istiyoruz ki, hız limiti 
olmadan ‘basıp gitsin’. Yeter ki bizler, sizlere güvenli ortamı 
sağlayalım.” dedi.

Kamu ve özel sektör diyaloğu

Siyasi istikrarın Türkiye’de devam ettiğinin önemine değinen 
Bakan Çağlayan, bu istikrar ile birlikte özel sektör ve kamu 

“	Otomotiv sektörünü, hükümetimizin 
desteğiyle, öyle bir otoban yapmak 
istiyoruz ki, öyle bir alt yapı hazırlamak 
istiyoruz ki, hız limiti olmadan “basıp 
gitsin”. Yeter ki bizler, sizlere güvenli 
ortamı sağlayalım.”
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diyaloğunun en iyi şekilde geliştiği bir dönem olduğunu ak-
tardı. Bu diyaloğun geliştiği bu dönemde, Türkiye’nin özel 
sektörün gayretleriyle büyüdüğünü, ihracat odaklı bir büyü-
me stratejisini kendisine hedef seçtiğini vurguladı. Sözlerine, 
“Bunun meyveleri alınmıştır. Artık bunun sürdürülebilir bir 
şekilde bir taraftan sanayi stratejisi bir taraftan ihracat odaklı 
üretim stratejisiyle birlikte uygun vadeli ortak programlarla 
bunların tespit edilmesidir.” diye devam etti.

Sektörün ülke için önemini bir kez daha vurgulayan Bakan 
Çağlayan, “100 bin araçlık üretim için 8 ayrı sanayi dalına, 
250 farklı firmaya, 25 bin çalışana ihtiyaç var. Böyle bir sek-
tör, Türkiye’de, gerek istihdam, gerek teknoloji, gerek üretim 
ve ihracatta olsun nasıl desteklenmemeli? Otomotiv sektö-
rünün gelecekle ilgili planlarını rahat yapabilmesi açısından 
önemli çalışmalar yapılması gerekiyor. Türkiye’yi en yüksek 
katma değerli ve en yüksek teknolojiyle üretim yapacak, is-
tihdamı en iyi şekilde değerlendirecek sektörleri ortaya çı-
kartacak olan bir yapı içerisine sokacağız.” dedi.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan sektörün ihracatçı konumu-
nun giderek azaldığını belirterek, Türkiye’de yan sanayinin 
gelişmişliğine işaret etti. Bu gelişmişliğin yanında ithalata da 
vurgu yapan Çağlayan, “yan sanayide de, motor ve yürüyen 
aksamları yapamadığımız için yurt dışından ithal ediyoruz. 
Üretim yeterli değilse, yapılan üretimin yeterince kalitesi iyi 
değilse, kaçınılmaz olarak ithalat artacaktır. Merkez Banka-
sı Para Politikası Kurulu, TL’nin değerini sürekli kuvvetlen-
dirmek için çalışıyorsa, kaçınılmaz olarak Türkiye bir ithalat 

cennetine dönecektir. Elbette ihracat, ithalattan daha fazla 
olmalıdır, ki bu sonuçları yaşamayalım.”  ifadesini kullandı.

Konuşmasında sektörün ihracatını ele alan bakan Çağlayan, 
toplam ihracatın 17.2 milyar dolar olduğunu hatırlatıp, sek-
törün en az 30 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesi olduğu-
nu vurguladı. Bakan Çağlayan, sektörün ihracatına ilişkin, “İlk 
çeyreğin rakamlarına bakarak, yıl sonuna doğru 23 milyar 
dolar seviyelerinde bir ihracat gerçekleşeceğini öngörebili-
rim. Bu seviyeler ile sektör, 2009 küresel kriz öncesine süratle 
döneceğine inancım tamdır.” dedi.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan konuşmasını, “Artık günümüz-
de rekabetin şartları değişirken bunun yanında rekabeti 
yapma biçimi de değişiyor. İster ithalatçı, ister distribütör, 
isterseniz üretici olun; rekabet hayatın her alanında karşımı-
za çıkıyor. Geçmişte büyük balık, küçük balığı yutar denilirdi. 
Artık balıkların da huyu değişti. Büyük balık küçük balığı yut-
muyor aksine hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Rekabette; çok 
hızlı ve acele davranmamız gerekiyor” diyerek bitirdi. 

“	Türk sanayicisi, yılmaz, yorulmaz ve 
mücadeleci ruhuyla hükümetin verdiği 
destekle küresel krizi dünyada en hafif 
atlatan ve ardından ihracatta ve büyümede 
pozitif rakama geçen bir ülke oldu.”

“	Bu sektöre inandığım ve güvendi-
ğim için buradayım. Bundan dolayı 
da onur duyuyorum.”

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin Uğurlu, Devlet Bakanı
 Zafer Çağlayan ve OYDER Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Durdu
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İç pazarı büyütecek her türlü
faaliyeti destekleyeceğiz
Nihat ERGÜN
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün,
 yılın ilk 4 ayında iç pazarın geçen yılı 
ikiye katladığını, iç pazarı büyütecek

 her türlü faaliyeti destekleyeceklerini, 
otomotiv yetkili satıcılarının da 

müşterilerine uygun satış şartlarını 
hazırlamaları gerektiğini anlattı. 

Bakan Ergün, çevreci araçların alımını
 destekleyeceklerini, önümüzdeki

 günlerde elektrikli modellerin de artık
 Türkiye'de görülmeye başlanacağını,
 yetkili satıcıların bu sürece hazırlıklı 

olmalarının önemine değindi.
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S anayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, otomotiv sek-
törünün, mutlak ihracatçı pozisyondan ithalatçı po-
zisyona kayma riskiyle karşı karşıya olduğunu be-
lirtti. Ergün, OYDER tarafından ‘’Bugünden 2023’e’’ 

temasıyla düzenlenen ‘’Otomotiv Sektörünün Geleceği’’ kon-
feransında, otomotiv sektörünün hem üretim hem de tü-
ketim açısından ülke ekonomileri hakkında turnusol kağıdı 
olduğunu, bu sektörün durumuna bakarak ülke ekonomisi 
hakkında somut kanaatlere ulaşılabileceğini söyledi.

Türkiye’de 50 yıldır faaliyette bulunan otomotiv sektörünün 
ülkenin sanayi yapısıyla ilgili önemli bilgileri sunduğunu, 
dünya genelinde Türkiye’de üretilen, ancak geri çağrılan araç 
bulunmadığına dikkati çeken Ergün, birçok önemli marka-
nın bu konuda Türkiye’nin gösterdiği başarıyı gösteremedi-
ğini, otomotiv devlerinin 17 milyon 200 bin aracı geri çağır-
dığını anımsattı.

Türkiye’nin kendi tasarım ve modellerini geliştirme konu-
sunda ise bundan çok daha iyi noktada olması gerektiğini, 
bakanlık olarak sektöre ilişkin önemli çalışmalar yaptıkları-
nı anlatan Bakan Ergün, 14 Nisan’da açıkladıkları Otomotiv 
Strateji Belgesini anımsatarak, belgede 5 farklı amaç için 27 
eylem planı bulunduğunu, Strateji Belgesi’nin bütün otomo-
tiv sektörünü yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Otomotiv sektörünün gelişimi için iç pazardaki durumun 
önemini vurgulayan ve sektörün yeni bir projeksiyon yap-

ması konusunda iç pazar dinamiklerinin önemli bir unsur 
olduğunu anlatan Nihat Ergün, ‘’Türkiye’de 10 kişiden birinin 
otomobil sahibi olduğunu, satın alma gücünün arttığını, in-
sanların orta gelirde kümeleştiğini düşünürsek, otomobil sa-
hibi olma konusundaki arzuyu dikkate alırsak Türk otomotiv 
sanayinin daha yapacağı çok iş vardır’’ dedi.

Kamu alımlarını bazı sanayi kollarının gelişiminde önemli 
bir unsur olarak gördüklerini, yerli ürün lehine alım yapabil-
diklerini anımsatan Bakan Ergün, otomotiv sektöründe de 
kamunun satın alma gücünü önemsediklerini ifade ederek, 
bunun yanında iç pazarın potansiyelinin de yeni yatırımlar 
ve marka oluşturma açısından önemsenmesi gerektiğini dile 
getirdi.

Ergün, tüketicilerin artık iyi araba, konfor istediği, tüketim 
anlayışının değiştiği, sektörün de toplumun beklentilerine 
uygun çalışmayı yapması gerektiği uyarısında bulundu.

Otomotiv sektörünün bu yıl ihracatını 22-23 milyar dolara çı-
karmayı hedeflediğini, 2023 hedefinin ise 75 milyar dolar ol-
duğunu belirten Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ‘’Ama 
sektör mutlak ihracatçı pozisyonundan ithalatçı pozisyona 
doğru kayma riski ile de karşı karşıyadır’’ dedi.

Sektörün 2008 yılında 5 milyar dolar fazla verdiğini, ihracatla 
ithalat arasındaki makasın her geçen yıl azaldığını vurgula-
yan Nihat Ergün, geçen yıl pazarın üçte ikisinin ithal araç-
lardan oluştuğunu belirtti. ‘’Bu konuda herkese önemli gö-
revler düşüyor’’ diyen Bakan Ergün, otomotiv firmalarını, çok 
satan modellerini Türkiye’de üretime davet etti.

Nihat Ergün, önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye iç pazarının 
1 milyonu aşması düşünüldüğünde otomotivde ithalatçı 
pozisyonuna gelmemek için yeni model üretimi ve bir Türk 

Sanayi Bakanı Nihat Ergün, OYDER'in 
“Bugünden 2023’e” temasıyla düzenlediği 
“Otomotiv Sektörünün Geleceği” 
konferansında yaptığı konuşmada, otomotiv 
sektörünün hem üretim hem de tüketim 
açısından ülke ekonomileri hakkında 
“turnusol kağıdı” gibi işlem gördüğünü, 
sektörün durumuna bakarak ülke ekonomisi 
hakkında somut kanaatlere ulaşılabileceğini 
kaydetti. Ergün, “Türkiye’de 10 kişiden birinin 
otomobil sahibi olduğunu, satın alma gücünün 
arttığını, insanların orta gelirde kümeleştiğini 
düşünürsek, Türk otomotiv sanayinin yapacağı 
çok iş var” dedi.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’e 
“Otomotiv Sektörünün Geleceği” Konferansı’na katılımından dolayı bir plaket takdim etti.
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markasının zaruret haline geldiğini dile getirerek, ‘’Sektör bu 
konuda cesur ve kararlı olmalıdır. Gerçek zenginlik üretmek-
te ve sanayi toplumu olmaktadır’’ dedi.

Hizmetler sektöründeki zenginliğin gerçek zenginlik olmadı-
ğı görüşünü dile getiren Bakan Ergün, ‘’Gerçek zenginlik sat-
maktan ziyade otomobil üretmektedir, yüksek katma değeri 
koyabilmektedir’’ dedi.

Nihat Ergün, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüple-
rin uluslararası çapta başarı elde ettiklerinde bundan herke-
sin mutlu olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

‘’Bizim markamız başarılı olduğu için seviniyoruz. Oyuncula-
rın yarısı yabancı, golleri de onlar atıyorlar ama marka bizim 
olduğu için biz kazanıyoruz. Almanya maçında ise bizim oğ-
lan golü bize attı, biz üzüldük. Küresel ekonomi, küresel spor, 
siyaset böyle birşey... Bu küresel aktörler içinde yer almamız 
lazım. Yedek parçada da markalaşabiliriz ama bir otomotiv 

markasını iç ve dış pazarlarda dünyaya sunmanın artık za-
manının gelmiş, geçmekte olduğunu da görmemiz lazım. 
Sektör toplumun beklentilerine cevap vermeyi milli ve ma-
nevi görev saymalıdır. Bunu yapan herkese her türlü katkıyı 
vermeye hazırız.’’

Yılın ilk 4 ayında iç pazarın geçen yılı ikiye katladığını, iç pa-
zarı büyütecek her türlü faaliyeti destekleyeceklerini, oto-
motiv yetkili satıcılarının da müşterilerine uygun satış şart-
larını hazırlamaları gerektiğini anlatan Bakan Ergün, çevreci 
araçların alımını destekleyeceklerini, önümüzdeki günlerde 
elektrikli modellerin de artık Türkiye’de görülmeye başlana-
cağını, yetkili satıcıların bu sürece hazırlıklı olmalarının öne-
mine değindi.

Bakanlık olarak 5 elektrikli aracın siparişini verdiklerini bildi-
ren Ergün, bu araçları kullanmak üzere olduklarını, ilk elekt-
rikli araç şarj istasyonun da bu çerçevede kurulacağını söy-
ledi.

Nihat Ergün, elektrikli araçların vergilendirilmesi ile ilgili sis-
temin yanı sıra hibrit araçlarla ilgili vergilendirme üzerine 
de çalışıldığını belirterek, genel olarak ÖTV üzerinde de bir 
çalışmayı Türkiye’nin bütçe dengeleri buna elverdiğinde ger-
çekleştirmeleri gerektiğini kaydetti.

“	Takımlarımız başarılı olduğunda, bizim 
markamız başarılı olduğu için seviniyoruz. 
Oyuncuların yarısı yabancı, golleri de onlar 
atıyor ama marka bizim olduğu için biz 
kazanıyoruz. Almanya maçında ise bizim 
oğlan golü bize attı, biz üzüldük. Küresel 
ekonomi, küresel spor, siyaset böyle birşey. 
Bu küresel aktörler içinde yer almamız lazım. 
Bir otomotiv markasını iç ve dış pazarlarda 
dünyaya sunmanın artık zamanı gelmiş, 
geçmekte olduğunu da görmemiz lazım. 
Sektör toplumun beklentilerine cevap vermeyi 
milli ve manevi görev saymalıdır. Bunu yapan 
herkese her türlü katkıyı vermeye hazırız.”





26 MAYIS 2011

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Otomotiv sektöründe uygulanan
vergiler AB ülkelerindeki
seviyelerde olmalı
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
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R ifat Hisarcıklıoğlu, OYDER tarafından düzenlenen 
‘’Otomotiv Sektörünün Geleceği’’ konferansında, 
Türkiye ekonomisinde önemli bir ağırlığa ulaşmış 
olan otomotiv sektörünün, istihdamda, üretimde 

ve ihracatta kendisini kanıtladığını ve Türkiye ihracatında bi-
rinci sıraya yükseldiğini hatırlattı.

Sektörün 15 ana sanayici, bin 200 yan sanayici, bin 300 yetkili 
satıcı ve 25 bine yakın ikinci el ticaret yapan sektör mensup-
ları ile özellikle son yıllarda önemli başarılar sağladığını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, sektörün Türkiye’nin ekonomik canlan-
masına katkı verdiğini, uluslararası alanda önemli bir rekabet 
gücüne ulaştığını anlattı.

Bu başarının altında, Türkiye’nin otomotiv sektöründe ka-
zandığı tecrübe ve insan gücünün önemli bir yeri olduğuna 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, en önemli nedenin maliyetlerin 
Avrupa’ya göre düşük olması olduğunu belirterek, ‘’Ancak, 
bizden daha ucuza üretim yapan bir ülke her zaman karşı-
mıza çıkabilir. Bu yüzden, aynı zamanda icat çıkaran bir ülke 
olmamız gerekiyor’’ dedi.

Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün, bundan sonra da sana-
yinin geleceği ve ülke ekonomisinin gelişimi bakımından son 
derece önemli olacağını ifade ederek, sektörün sanayileşme-

nin tam merkezine oturan, bilgi üretme, istihdam sağlama, 
yan sektörleri besleme konusunda muazzam bir potansiyele 
sahip olduğunu anlattı.

“Türkiye’nin orta vadede kendi markasını 
çıkarması gerekir”

“Gelişmiş ülke olmanın bir göstergesi de otomotiv konu-
sunda ne kadar marka haline gelebildiğinizdir’’ diyen Hisar-
cıklıoğlu,  Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve lüks 
otomotiv alanında faaliyet gösteren İngiltere gibi gelişmiş 
ülkelerin, otomotiv markaları ile özdeşleştiklerini hatırlattı.

Sanayileşme yolunda hızla yol alan ülkelerin tamamının da, 
bu alanda kendilerini geliştirdiklerine dikkati çeken Hisar-
cıklıoğlu, bunların başında Çin ve Güney Kore’nin geldiğini 
Türkiye’nin de sanayileşmiş bir ülke olmak istiyorsa, otomo-
tiv sektöründe, önce ana üretim üssü haline gelmesi, orta va-
dedeyse kendi markasını çıkarması gerektiğini söyledi.

Bu çerçevede, kamu idaresine düşen en büyük görevin, sa-
nayi yatırımlarını doğru yönlendirmek olduğunu, Otomotiv 
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın önemli bir adım 

“	Siyasetçilere ve bürokratlara sektöre sahip çıkmaları için 
çağrı yapan Hisarcıklıoğlu otomotiv sektöründe vergi ve 
girdi maliyetlerinin Avrupa Birliği ülkelerinin seviyesine 
çekilmesi, ikinci el motorlu taşıt araçları ticaretinin kayıt 
altına alınması ve MTV'nin çevreyi kirletme vergisi olarak 
yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. Böylece 
çevreyi daha çok kirletenden daha fazla vergi alınmasının 
sağlanacağını belirten Hisarcıklıoğlu, Otomotiv Sektörü 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın ticareti de içermesi 
gerektiğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
birlikte başlattığı Beceri 10’ iş garantili meslek edindirme 
kursuna katılanlardan 100 kişiye Ford Otosan'da staja 
imkanı sağladığını kaydetti.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, otomotiv 
sektörünün AB ve dünya sıralamalarında üst 
sıralarda yer aldığını belirterek, “Bu başarının 
altında, Türkiye'nin otomotiv sektöründe 
kazandığı tecrübe ve insan gücünün önemli 
bir yeri var. En önemli neden maliyetlerin 
Avrupa'ya göre düşük olması. Ancak, bizden 
daha ucuza üretim yapan bir ülke her zaman 
karşımıza çıkabilir. Bu yüzden, aynı zamanda 
icat çıkaran bir ülke olmamız gerekiyor' dedi.

olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, TOBB ola-
rak Otomotiv Sanayi Meclisi, Otomotiv Ticaret 
Meclisi ve Otomotiv Yan Sanayi Meclisi aracılı-
ğıyla sektörün görüş ve önerilerini kamu idare-
sine ve siyasi iradeye düzenli olarak aktardıkla-
rını hatırlattı.

"Sektördeki vergiler, AB ülkelerindeki 
seviyelerde olmalı”

Bu çalışmalarıyla, 2009 yılında otomobil satı-
şı üzerindeki vergilerin, bir süreliğine de olsa 
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indirilmesini sağladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: ‘’Bu sayede, taşıt kredileri azalsa bile, araç satışları 
kriz önceki düzeye ulaştı. Bütün dünyada dev otomotiv fab-
rikaları sıkıntıya girerken, bizim otomotiv sektörümüz sapa-
sağlam ayakta kaldı. Şimdi önümüzdeki dönemde sektörü-
müzün gelişmesi için takip ettiğimiz konular var. Bunların 
başında sektörde uygulanan vergilerin Avrupa Birliği ülke-
lerindeki seviyelerde olması geliyor. Ana ve yan sanayimizin 
uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi için, enerji başta 
olmak üzere üretim girdilerinin, rakibimiz olan ülkelerin sevi-
yesinde temin edilmesi sağlanmalıdır. İkinci el motorlu taşıt 
araçları ticaretinin tanımı yapılmalı, kriterleri belirlenmeli ve 
kayıt altına alınmalıdır. Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulaması, 
AB ülkelerinde olduğu gibi, her araç için yol kullanım ve çev-
reyi kirletme vergisi olarak yeniden düzenlenmelidir. MTV 
çevreyi daha az kirleten araçlara daha düşük uygulanmalıdır.’’

Otomotiv sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerin, 
Türkiye’nin giderek artan potansiyeli ve ekonomideki can-
lanma dikkate alındığında, Türkiye’nin yakın gelecekte oto-
motiv sektörünün önemli oyuncuları arasına girmesini bek-
lediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ‘’Yeni nesil araçlarda 
otomotivin yeniden şekillendiği dönemde, fırsatları iyi de-
ğerlendirecek olursak, bölgenin lideri olabilecek potansiyele 
sahibiz. Türkiye, ekonominin lokomotif sektörlerinden olan 
Otomotiv Sektörü, gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlan-
ması, mevzuatın iyileştirilmesine paralel olarak, yatırımların 
da hızlanması ile otomotiv ülkesi olarak markalaşmaya hazır 
gözükmektedir’’ diye konuştu. 

“	Maşallah Anadolu’nun yediveren gülü 
gibiyiz. Biz bir büyüdükçe, kamuya yedi defa 
kazandırıyoruz

 Otomobil satılırken Maliye kazanıyor. Sonra o 
otomobile yakıt konunca yine 
Maliye kazanıyor. Otomobil, 
boğaz köprülerinden ve 
otoyoldan geçiyor Maliye 
yine kazanıyor. Aracın 
sigortasından, servisinden, 
motorlu taşıtlar vergisinden 
Maliye kazanıyor.. O yüzden 
siyasetçilere, bürokratlara 
her ortamda şunu söylüyoruz. 
Bu sektöre sahip çıkın...
Otomotiv sektörü bugün 
Türkiye’nin gurur duyduğu bir 
noktaya ulaşmıştır. Dünyanın 
önemli otomotiv üretim 
merkezlerinden biri haline 

geldik. Özellikle ticari araçlarda ismimizi 
duyurduk. Avrupa’da otobüs üretiminde 
birinci, hafif ticari araçta ikinci, kamyon 
üretiminde ise 7’nci sıradayız.”
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Otomotiv sektörünü geleceğe
hazırlamak için ne yapıyoruz?

K ongrenin ilk panelinde, ODD Başkanı Mustafa 
Bayraktar, OSD Başkanı Kudret Önen, OYDER 
Başkanı H.Şükrü Ilısal ve TAYSAD Başkanı Celal 
Kaya, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahap 

Munyar’ın moderatörlüğünde “Otomotivi geleceğe hazırla-
mak için neler yapıyoruz?” sorusuna yanıt aradılar.

Otomotiv pazarının geleceği
Mustafa BAYRAKTAR
ODD Yönetim Kurulu Başkanı 

Otomotiv sektörünü geleceğe hazırlamak için ne yapıyoruz 
panelinin ilk konuşmasını gerçekleştiren ODD Başkanı Mus-
tafa Bayraktar, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki gerçek po-
tansiyelinin bu gün yaşadığımız pazar rakamları olmadığına 
işaret etti. Otomotiv pazarındaki yükselmenin olması gere-

kenin çok altında seyrettiğini söyleyen Mustafa Bayraktar, 
“Bugün Avrupa’nın standartlarına ulaşabilmek için otomobil 
sahipliğinin Türkiye’de dört misline çıkması gerekiyor. Fakat 
bir yandan potansiyelin gerçekliğine baktığımızda otomobil 
artık bir lüks değil, bir ‘emtia’ olarak kabul ediliyor. “ dedi.

Sektördeki “kâr”sızlık problemine değinen Mustafa Bayrak-
tar, bunun temel nedenlerinden birinin, otomobillerin gide-
rek birbirine benzemesi sonucunda bir “emtia” haline geldiği 
tespiti yaptı. Emtianın yüksek kârlar ile satmanın mümkün 
olmadığını dile getiren Mustafa Bayraktar, “ Otomobil deni-
len emtianın satın alırken bir bedeli var; bu bedelin üzerine 
ödenen ÖTV ve KDV gibi vergiler var. Otomobil, AB’den ge-
liyorsa ek fonları var. Otomobilin bir de hayat süresi boyun-
ca kullanım bedeli var. Bunlar; bakım, yakıt ve ödediğimiz 
motorlu taşıtlar vergisi. İşte bunlar potansiyelin gerçekleri 
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oluyor.” ifadesini kullandı. Konuşmasını, 2009’da başlayan ya-
vaşlama ekonomik küçülme ile birlikte hükümetimiz otomo-
bildeki vergileri indirdi. Bu vergi indirimi altı buçuk ay sürdü. 
Bunun geri kalan kısmında, dağıtıcılar ve satıcılar belki indi-
rim kampanyaları yaparak, “v” şeklindeki büyümeden çok da 
zarar almadan çıkılmış olundu. Bu durumdan bana göre en 
çok faydalanan yetkili satıcılar oldu. Birçoğunun aile işletme-
si olan yetkili satıcılar, özellikle düşük sermayelerle çalışma-
sından dolayı yürüyen tekerin durmamasını sağladılar. Fakat 
bir yandan bu sürece dayanamayanlar ve bırakmak isteyen-
ler oldu. Asıl bu süreçte, müşteriye uzanan yetkili satıcıların 
ayakta durması en önemli faktördü” diyerek sürdüren ODD 
Başkanı Mustafa Bayraktar, “2010 yılındaki büyük büyüme ve 
kişi başına düşen milli gelirin 10 bin doları geçmesiyle oto-
mobil satın almak, düşük faizler sayesinde ucuzladı. 2011’in 
ilk üç ayında bu büyümenin devamını yaşıyoruz. Bizim ön-
görülerimiz bu gelişin aynı hızda gitmeyeceği yönünde. Eko-
nomide en son alınan peşi sıra tedbirlerle, bu gidişatın biraz 
yavaşlayacağını hissetmeye başladık. Petrol fiyatları artarak 
100 doların üzerine çıktı. 

Burada sahiplik faktörü devreye giriyor, kullanıcı yakıtın ar-

tık ne kadar masraf açacağına bakıyor. Faizler ve kur yüksel-
meye başladı. İşte bu faktörlerin hepsi bir araya gelince bu 
büyümenin 2011’de biraz yavaşlayacağı görülüyor. Fakat yıl 
sonuna doğru otomotiv pazarında geçen yılki kadar bir satış 
yakalanacaktır” dedi. 

Bayraktar, otomotiv sektöründeki potansiyele iki türlü bakı-
labileceğinden söz etti. Bayraktar, “Biri istatistiki, yani bin ki-
şiye düşen araç sahipliğindeki yükselme potansiyeli. İkincisi 
de demografi potansiyeli. Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda 
açıklandı, 1.7 milyon 18 yaşında genç üniversite sınavlarına 
girdi. Bu ülkemizin demografik yapısının en büyük gösterge-
lerinden birisidir. AB standartlarında Türkiye’da araç satılsa, 
neredeyse pazar 1 milyona ulaşabilir. Doğu Avrupa standart-
larında satılsa, pazar 500 bine gelebilir. İşte Türkiye’de piyasa-
nın gerçek potansiyeli bu.” diye konuştu.

Türkiye’nin yerli marka yaratması
Kudret ÖNEN
OSD Yönetim Kurulu Başkanı

OSD Başkanı Kudret Önen, panel moderatörü Vahap 
Munyar’ın, sektörün yerli marka yaratma konusundaki soru-
suna, “Yıllar önce Anadol otomobilinin üretimine biraz kat-
kım olmuş mühendis olarak o gün; Türkiye şu kadar araç imal 
edecek, bunun yüzde 70’ini ihraç edecek, büyük bir sanayiye 
kavuşacak deselerdi, inanmak zordu. O günlerde otomobil 
banttan iner, müşteri gider aküsünü getirir, biz aküyü takıp 
müşteriye otomobili teslim ederdik. Benzeri durumlar lastik 
ve jantta da olurdu. Kendi dövizimizi bulurduk, parça getirir-
dik, otomobili imal ederdik. Geçmişten bugüne kadar olan 
gelişmelere baktığımız zaman, yerli otomobil fikri, otomotiv 
sanayine verilmiş büyük bir şanstır. İleriye doğru düşünce-
lerimizi harekete geçirmek için bir şans.” diyerek yanıtlama-ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen

“ODD Başkanı Mustafa BAYRAKTAR: “Bugün 
Avrupa’nın standartlarına ulaşabilmek 
için otomobil sahipliğinin Türkiye’de dört 
misline çıkması gerekiyor. Fakat bir yandan 
bu potansiyelin gerçekliğine baktığımızda 
otomobil artık bir lüks değil, bir ‘emtia’ 
olarak kabul ediliyor.”
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ya çalıştı. Konuşmasını sürdüren OSD Başkanı Kudret Önen, 
“Güngör Uras geçtiğimiz günlerde bir yazı yazdı. Uras, yazı-
sında “Uzun vadeli hedefler verilecek ki, bu hedeflere ulaş-
mak için orta vadeli planlar, yıllık programlar yapılabilsin. 
Bu yapılmazsa ülkeler ve insanlar sadece günü yaşar” diyor. 
Bugün ne mutlu ki bize otomotivde ileriyi planlar hale gel-
dik. Gençlerin şimdi bunu anlaması çok zor. Geçmişte fiyat 
kontrol komiteleri vardı. Ürettiğimiz otomobile istediğimiz 
zaman zam bile yapamazdık. Şimdi ise ortam çok farklı. Bu 
ortamda yerli araba niye olmasın? Yerli araba, bizim üzerin-
de durmamız, yapmamız gereken bir konu. Ama ne kadarını 
yaparız belli değil. “ dedi.

OYDER’in konferansında Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün’ün futbol takımlarından getirdiği örneği değerlendi-
rerek, “ Sayın Bakan, birçok takımın Türk ismi markası altında 
yabancı futbolcuları oynattığını aktardı. Bunlar çok güzel sin-
yaller. Bu işin çerçevesini çiziyor. İşte biz bu çerçeveyi OSD’de 
çizmeye çalışıyoruz. Yerli otomobil konusunu teknik ve idari 
olarak ele alıyoruz. Türk otomotiv sektörü, teknik olarak yerli 
marka otomobili yapabilecek kapasiteye sahiptir. Yerli mar-
ka otomobilin imalatının yanında bunun idari ve pazarlama 
olarak da bir fizibilite çalışması yaparak değerlendirerek bir 
görüş olarak hükümete ve kamuoyuna sunacağız. Sonra bu 
çalışmadan firmalarımızın faydalanmasını bekleyeceğiz. Milli 
araba, desteklendiği takdirde olur. Milli arabada birinci şart 
iç pazardır. Geçen hafta Çin’deydim. Çin’deki otomotiv paza-
rını gördüm, 6, 8, 10 milyon önümüzdeki yıl ise 13 milyon di-

yorlar. İç pazarın desteğiyle Çin bu hale geldi. İç pazarda milli 
arabanın desteklenmesi gerekiyor. Bu da AB müktesebatına 
göre çok zor bir şart olabilir. Ama hükümetler, devletler po-
litikalarını düzenleme şansına sahip. Milli marka hedefimiz 
varsa, hükümet bu konuda ciddi politikalar geliştirmeli.” diye 
konuştu.

Yerli otomobil markasında 
yan sanayinin rolü
Celal KAYA
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemiz kamuoyunun, sektörde yerli marka denilince bunu 
hemen otomobil olarak algıladığını vurgulayan TAYSAD 
Başkanı Celal Kaya, “Biz tedarik sanayi olarak Türkiye’de ge-
ciken bir talebin ivedilikle yerine gelmesini arzu ediyoruz. 
Türkiye’de ‘marka’ var mı diye sorulduğunda, aslında ülke-
mizde ciddi otomotiv yatırımları var. Ülkemizde yüzde yüz 
sermaye ile otobüs, kamyon, minibüs, traktör üretiliyor. Hat-
ta bir adım daha öteye bakıyoruz; savunma sanayi için taktik 
tekerlekli araç, zırhlı personel taşıyıcısı üretiyor. Bir yandan 
da sektör bu ürünleri dünyaya pazarlıyor.” açıklamasında bu-
lundu. 

Yetkili satıcıların büyüyen pazara uyumu
H. Şükrü ILISAL
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

"Otomotivde bugüne kadar 'kârsızlık' diye 
bahsedilen sorunun temeline baktığınız 
zaman yetkili satıcıların tesislerinin çok büyük 
olduğunu görürüz. Tesislerin bu kadar büyük 
olmasının nedenleri ise kimi zaman yetkili 
satıcılık müessesesinin belki kendi istek ve 
arzuları, belki yapmışken büyük olsun ya da 
marka standartları gereğine göre, iç pazarın 
karşılama oranı olarak ifade edilebilir. Ana 
maliyetlerin altında tesis yatırımları buzdağının 
görünmeyen tarafı olarak durmaktadır. 
Bugün otomotiv pazarını 800 bin ile 1 milyon 
adet olarak gerçekleşeceği öngörüsünün 
altında aslında yetkili satıcıların sermaye 
yapısı ve tesis yatırımlarının pazarın bu 
adetlerde gerçekleşmesi tespitinin altında 
yatıyor. Büyüyen otomotiv sektöründe 'kâr'lar 
minimum düzeye geldi. Akaryakıt, inşaat, tekstil 
gibi alternatif sektörlere baktığımızda kâr 
marjlarının daha yüksek olduğunu görürsünüz. 
İş adamı 'kâr'a yatırım yapar. Artık yetkili 

satıcılık müessesesine yeni oyuncuların girmesi 
çok zor. O zaman şöyle düşünmek gerekiyor, 
yeni oyuncular girmeyecekse eski oyuncuları  
'sıkmak' yerine mevcudu beslemek gerekiyor. 
Yetkili satıcıların desteklenmesi gerekiyor ki, bu 
oyuncularla otomotiv pazarı 800 bin – 1 milyon 
olarak gerçekleşebilsin. Öte yandan yetkili 
satıcılar, satış ve satış sonrası ekipleri ve sunduğu 
hizmet kalite olarak büyüyen pazara hazırdır." 

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal
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Celal Kaya, konuşmasını, “Bugün İzmir’de yüzde yüz Türk 
sermayesi ile üretilen kamyon, Rusya’ya, Kuzey Afrika’ya, 
İngiltere’ye ihraç ediliyor. Sektörde bu anlamda üretim ya-
pan “Türk marka”larını da görmek gerekiyor.  Tedarik sanayi 
de bu ürünlerin özünü oluşturuyor. Türk otomotiv tedarik 
sanayi bugün yurt dışında da bir çok yatırım yaparak “Türk 
markası” olarak üretim yapıyor. Türkiye otomotiv sanayinin 
50 yıllık bir geçmişi var. Bu 50 yıllık geçmişte ne yazık ki yerli 
bir otomobil üretemedik ya da ürettik yarıda kaldı.” diyerek 
sürdürdü.

Hükümetin yerli marka otomobil talebi konusunda bunun 
bir eksikliği giderme talebi olduğunun tespitini yapan Ce-
lal Kaya, “Bizler kamyonu, otobüsü, traktörü üretip dünyaya 
Türk markasıyla satıyoruz, fakat yerli bir otomobilimiz yok. 
Öte yandan tedarik sanayi ne kadar güçlü olursa, ana sanayi-
de de o kadar güçlü olabilir. Biz tedarik sanayi olarak yerlilik 
oranlarının artırılmasını istiyoruz, bunu sadece tedarik sanayi 
için değil ana sanayimiz için de istiyoruz.” ifadesini kullandı. 

Otomotiv pazarını büyütmek 
için ne yapılmalı?
Mustafa BAYRAKTAR
ODD Yönetim Kurulu Başkanı

Merkez Bankası Başkanının, ekonominin ısınmadığını gördü-
ğünü ama ileriki günlerde enflasyonun yükseleceğinden söz 
ettiğine dikkat çeken ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, “Alı-
nan ekonomik kararlar, piyasayı yavaşlatacak gibi görünüyor. 
Şöyle bir yanlış algı var; Türkiye’deki cari açığın nedeni olarak 
otomotiv sektörü görülüyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün de sözünü etti, otomotivde ihracat fazlası giderek aza-
lıyor. Bunun sebebinin AB piyasasının yavaşlaması olabilir 
mi? Bu açıdan da düşünmekte fayda var.”  

Türkiye’de otomotiv pazarının 800 bin seviyelerinde, üreti-
min ise kapasite olarak 1,5 milyon adede yakın olduğunu ha-
tırlatan Bayraktar, “Örnek aldığımız Kore’de otomotiv pazarı, 
1,5 milyon, üretim seviyesi ise yaklaşık 2,4 milyon adet sevi-
yelerinde gerçekleşiyor. Otomotiv pazarının, ana ve tedarik 

TAYSAD Başkanı Celal Kaya

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahap Munyar

“TAYSAD Başkanı Celal KAYA: “Türk otomotiv 
sanayi, 50 yıllık birikimiyle yerli marka 
otomobili yapabilecek güce ve teknolojiye 
sahiptir. Türkiye'de yapılacak otomobil 
sadece iç pazara yönelik değil, Orta Doğu 
ülkelerine de pazarlama ve ihraç edebilme 
imkanına sahibiz. Böyle bir talebin olduğunu 
da biliyoruz. Yerli marka otomobil konusunda 
ne yapılacaksa, tedarik sanayi bütün gücüyle 
buraya kanalize edecektir. Tedarik sanayi 
giderek teknolojisini geliştiriyor.  Biz tedarik 
sanayi olarak yerli otomobilin altyapısının 
yüzde 85’ini garanti ediyoruz.”

ODD Başkanı Mustafa Bayraktar
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sanayisiyle, perakendecisiyle, dağıtıcısıyla rekabetçi bir sevi-
yeye gelip gücünü gösterebilmesi için bir çıkış noktası var. 
Bu da iç pazardır. İç pazarın sorunu da yüksek vergilerden 
dolayı talebin bastırılmış olmasıdır. Türkiye ekonomisi ola-
rak enerji açığımız var, enerji politikası ne zaman çözülürse 
otomotiv sektörünün 1 milyon ve üzeri adetlerde pazara o 
zaman ulaşacağını düşünüyorum. Şu andaki vergi seviyeleri 
revize edilmediği sürece bu süreç zorlu gelişecektir.” dedi. 

ODD olarak üç yıl önce yaptıkları çalışmadan söz eden Mus-
tafa Bayraktar, “Bu çalışma, 1 milyon adedi geçebilmek için; 
devletin vergi gelirleri azalmadan bir optimizasyon yoluyla 
daha çevreci, daha teknolojik araçları yayarak pazarın büyü-
mesinin mümkün olabileceği konusunu kapsıyordu. Otomo-
tiv Strateji Belgesi’ni bu çalışmayı daha da ileriye götürebil-
mek ve pratiğe dökebilmek için bir araç olarak görüyoruz.” 
diyerek konuşmasını tamamladı. 

Otomotiv Sektörü 2023’e nasıl bakıyor
Kudret ÖNEN
OSD Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayi Bakanı Nihat Ergün, otomobil sektörü ülkemizin “tur-
nosol kağıdı” benzetmesini yaptığını belirten OSD Başkanı 
Kudret Önen, “Yani ülkenin durumunu, otomotiv sanayine 
bakarak anlayabilirsiniz. Satılan otomobillerin seviyesine, 
cinsine bakarak ekonomik hayatın nasıl geliştiği hakkında 
bilgi sahibi olabiliriz. Bu çerçevede, 2023’de otomotiv sana-
yinden 75 milyar dolar ihracat beklentisi var. Bu bizim için 

heyecan verici bir hedef. Böyle hedefler olmasaydı ileriyi ha-
yal etmek zor olurdu” dedi. 

Otomotiv Strateji Belgesi aslında bu hedefe giden yolda oto-
motiv sektörüne yol gösterici bir altyapı hazırlanmasını ön-
gördüğünü dile getiren Önen, “Strateji Belgesi’ni doğru ta-
kip edersek, 2023 hedeflerine ulaşmak sektör için mümkün 
görünüyor. Biraz da bu hedefe bakarken, bugünkü rakamları 
bölüp çarpıp, bir hesap yaptığımızda, 2023’de 10-12 tane 
otomobil fabrikası kurma gerekliliği gibi sonuçlar da ortaya 

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen
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çıkabiliyor. Şimdi, var olan fabrikaları nasıl kurduğumuzu dü-
şünürsek, yeni otomobil yatırımları için demek ki çok farklı 
şeyler yapmak gerekiyor. Fark yaratacak uygulamaları bul-
mamız gerekiyor” diye konuştu. 

“Bize göre 2023 hedefine giderken, bugüne kadar yaptığımız 
işlerin üzerinde bir takım uygulamaları geliştirmek önemli-
dir. Ülkemizin yeni teknoloji ve otomotiv yatırımları için bazı 
stratejik kararlar da alması gerekli. Öte yandan şu anda dün-
yada otomotiv üretiminde bir fazlalık var. Biz bu fazlalığın 
içinde, dünya pazarından pay alma hedefi koyuyoruz. Güzel 
bir hedef, fakat şimdi Strateji Belgesiyle beraber bu hedefi 
nasıl gerçekleştirebiliriz, bunun altını doldurmamız gereki-
yor. Doğru kararlar alınırsa, hedefleri yakalamak neden ger-
çekleşmesin?” diyerek konuşmasını tamamladı.

Tedarik sanayinin küresel 
pazarlardaki konumu
Celal KAYA
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

TAYSAD olarak 2010-2012 dönemi için “Ar-Ge ile Kürese-
le” vizyonunu belirlediklerini aktaran TAYSAD Başkanı Celal 
Kaya, “Ar-Ge ile Küresel’e olarak çıktığımız yolda, şu anda 19 
tedarik sanayi firması Ar-Ge merkezini oluşturdu. 2014 yılına 
kadar ise 50 firmada bu merkezler oluşacak. Bu Ar-Ge Mer-
kezlerinde, tedarik sanayi teknolojisini ve mevcut ürününü 
geliştiriyor. Tedarik sanayinde artık bunların altyapısı oluş-
muş durumdadır. TAYSAD olarak üyelerimizi teknik olarak 
hazırlıyoruz” dedi. 

Yapılan işin sürekliliği önemli ve tedarik sanayi firmaları-
nın rekabetçi olmaları gerektiğine işaret ederek, “Tedarik 
sanayi olarak, küresel imalatçılarla bir araya geliyoruz. TAY-

SAD olarak tedarik sanayimizi, Almanya’ya, Çin’e, Rusya’ya, 
Brezilya’ya taşıyoruz. Ülkemizdeki firmalarımızla işbirliğinin 
yanında küresel imalatçılarla da proje gerçekleştiriyoruz. Bu-
gün Brezilya’da 4 milyon araç üretiliyor. Bu üretim Türkiye’de 
üretilen segmentin aynısıdır” diye konuştu.

Celal Kaya, “Tedarik sanayimiz bugün Brezilya’da yatırımlar 
yapıyor. Üyelerimiz Alman tedarik sanayi firmalarını satın al-
maya başlıyor. Türk otomotiv tedarik sanayi yatay ve dikey 
olarak büyümesini sürdürüyor. Bu da küresel olabilmek için 
atılan önemli bir adımdır. Bunun yanında TAYSAD olarak, 
yurt dışından satın alma heyetlerini ülkemize getirerek, te-
darik sanayimiz ile buluşturduk. Bu sayede çok ciddi işbirlik-
leri başladı. Tedarik sanayimiz ve TAYSAD küresel pazarlara 
ulaşmak için dünyanın her yanındaki otomotiv fuarlarına ka-
tılarak buralarda yer alıyor. 

Tedarik sanayi, ana sanayiyi Türkiye’de belki çok karşılaya-
mıyor olabilir, fakat bizde dışarıya açılarak işbirliklerimizi ge-
liştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Automechanika 
İstanbul Fuarı’nda 1090 adet tedarik sanayici yer aldı. Tedarik 
sanayi olarak artık ürünlerimizi dünyaya satıyoruz. Türkiye’de 
imalatı yapılacak yerli marka otomobilde de tedarik sanayi 
bütün gücüyle çalışacaktır” dedi. 

Yetkili satıcılar geleceğe nasıl hazırlanıyor?
H. Şükrü ILISAL
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

"Yetkili satıcılar olarak geriye dönüp bugünden 
baktığımızda, anlayışlarımızın, sunduğumuz 
hizmetin çok değiştiğini görüyoruz. Bugün 
yetkili satıcılar 5-10 bin metrekare alanlarda, 
100-200 arası eleman istihdamına sahiptir. 
Tüketici nezdinde yetkili satıcılar artık bir 
psikolog, matematik hesaplar nedeniyle 
bir öğretmen, sermayemiz nedeniyle farklı 
sektörlerde hizmet vermemiz nedeniyle böyle 
büyük bir sarmalı kapsıyoruz. 

Yetkili satıcılar için en önemlisi “kalite”li bir 
konuma yükselmektir. Yetkili satıcılar içerisinde 
çok iyi yetişen ikinci jenerasyon var. İşte yetkili 
satıcılık müessesesinin geleceğini var edecek 
olan bu genç, eğitimli jenerasyondur. Yetkili 

satıcılık ağında, babanın zor kazandığı sermayeyi, 
genç kuşağa nasıl harcaması gerektiğini öğretti. 
Genç kuşak da uluslararası platformlardan almış 
olduğu bilgi ve kültürle sektör ileriye taşınacaktır. 
Yetkili satıcılarda, hisleriyle, sistemleriyle 
almış oldukları eğitimle, en az yirmi-yirmi beş 
yıllık sektörel deneyimleriyle büyüyen pazara 
hazırdırlar. " 

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal





38 MAYIS 2011

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Geleceğin Dünyasında 
Otomotiv Sektörü
Jan NAHUM
Hexagon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
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V izyon 2023, bir zirve ya da varacağımız son nok-
ta değil, önemli bir durak olduğunu ifade etmek 
istiyorum.  Örneğin yabancılar bizim adımıza 
2050 Türkiye projeksiyonu yapıyor. Biz bu açı-

dan düşünmüyoruz. 2023 bir hedef değil geleceğe giden, 
değişimin ve dönüşümün topyekün gerçekleştirildiği bir du-
rak olmalı. 2050 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olma 
hedefi koyuyorsak, dünyanın lider ülkelerinden biri olma 
konumuna da gelmiş oluruz” diyerek 2023’e yönelik yeni bir 
bakış açısı getiren Jan Nahum konuşmasının ilerleyen bö-
lümlerinde de ilham verici fikirlerini katılımcılarla paylaştı. 

Türkiye’nin bugün, dünyanın ileri ekonomi ve ülkelerini takip 
eden bir ülke olduğunu, çok iyi bir üretim merkezi olduğunu 
belirten Nahum: “Başkalarının tarif ettiğini onlardan daha iyi 
yapmayı biliyoruz ve bu beceriyi yaratmışız. Dünyanın 16. 
büyük ekonomisiyiz. Nereden geldiğimize baktığımızda bu 
zorlu süreci görebiliriz. 2023 için bugünden hedefler koy-
duk. Bu hedeflerin yanı sıra 2023’de nasıl bir rol alacağımızı 
da tarif etmemiz gerekiyor. Aslında sektörel strateji belgeleri, 
2023’de Türkiye’nin konumunu tarif etmeye yardımcı oluyor” 
dedi.

Genç ve yaratıcı bir ülke olmak 
için ne yapmalı? 

Dünyanın değişimi ile birlikte dünyanın küresel ihtiyaçları-
nın da değiştiğini ifade eden Jan Nahum genç ve yaratıcı bir 
ülke olmanın dünyanın ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilmek 
anlamına geldiğini belirterek, hava, su, yiyecek gibi fizyolo-
jik ihtiyaçlar açısından ülkemizin ileride giderek önem kaza-

nacağını anlattı ve şunları söyledi: “ Bugün nano teknoloji 
çalışmaları çok ileri düzeyde, artık su çubukları sayesinde, 
dünyanın herhangi bir yerinde bataklıklardan bile temiz su 
elde etmeyi mümkün kılan bir ürün yaratılmış durumda. Kü-
resel ihtiyaçlardan başka biri de sağlıklı ve sıhhatli bir yaşam 
olarak tarif ediliyor. İnsanoğlu, fizyolojik ve sağlıklı yaşam 
ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ister istemez refahını düşü-
nüyor. Refah küresel bir ihtiyaçtır. Cep telefonu, otomobil, 
beyaz eşya, daha güzel bir ev gibi... İnsan artık değişen dün-
yada yaşamını kolaylaştıran ürünler ile daha iyi bir yaşamı 
arzuluyor. İşte bunlar temel küresel ihtiyaçlardır. Mecburiyet, 
insana, dünyaya sürdürülebilir olmayı dayatıyor.

İnsanın medeni hayatta değişik fonksiyonları gerekiyor, yaşa-
ması gerekiyor, işi var, tatile gidiyor, sosyalleşmesi, iletişime 
girmesi gerekiyor. Bu yaşam tarzı insanların ulaşım ihtiyaçla-
rını tetikliyor, gelişmesini sağlıyor. Bu gelişim ve değişim de 
otomotive yansıyor. Ulaşım ihtiyaçları ve insanın refahı oto-
motivin de gelişmesini sağlıyor”

Ulaşım kentleri değiştiriyor
Günümüzde şehirlerin yeniden dizayn edildiğini, ulaşım ih-
tiyaçlarının gelişmesi ile kent yaşamının da değiştiğini ve 
dünyanın önde gelen küresel şehirlerinin nüfus ve yaşam 
açısından kalabalıklaştığını, ulaşımın giderek zorlaştığını ifa-
de eden Nahum, bütün bunların otomotivi farklı yönlerden 
giderek geliştirdiğine işaret ederek: “Dünyanın önde gelen 
şehirlerinde otomobilsiz yaşam giderek imkansız hale ge-
liyor, zorunlu bir ihtiyaç olarak insanların günlük hayatında 
önemli bir yer tutuyor. Artık kentler yatay olarak değil dikey 
olarak gelişiyor, bu gelişim ulaşımda çok farklı çözümleri su-

“Değişimi yönetmeye, geleceği yaratmaya 
ihtiyacımız var. Bize rağmen çevremiz ve 
dünya değişiyor, ne yaparsak yapalım bunu 
engelleyemeyiz. Değişimi engelleyemeyiz, 
ama kabullenebiliriz. Bu değişimin farkında 
olmalı ve yönetmeliyiz.”

“Dünyanın lider ülkelerinden 

biri olmak için önce, 2023'deki 

rolümüzü anlamamız gerekiyor.”



40 MAYIS 2011

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

nuyor. Ulaşım ihtiyacıyla birlikte kentler de ister istemez şe-
kil değiştiriyor. Toplu ulaşım araçları, metro gibi çözümlerin 
yanında insanoğlu özgürlüğüne de çok önem veriyor. Artık 
insan için ulaşım; özgür, karar verdiği ve seçimini yapabildiği 
şekilde özel aracıyla yapması gereken bir eylem haline ge-
liyor. İnsanın özel aracının sürdürülebilir, çevreci, ekonomik 
hem de özgürlükçü olması gerekiyor” dedi.

Kentsel dönüşüm sektör için 
önemli bir fırsat
Türkiye’nin kentsel bir dönüşüm yaşadığını belirten Jan Na-
hum: “Sadece Türkiye’de değil, dünyada gelişmekte olan 
ülkeler de bu kentsel dönüşümü yaşıyor. Bu dönüşümü ge-
lişmiş ülkelerde göremezsiniz. Kentsel dönüşüm otomotiv 
sektörü için had safhada önemli bir fırsattır. Kentsel dönü-
şüm ister istemez yeni ulaşım ihtiyaçlarını ve yaklaşımlarını 
beraberinde getiriyor. İşte bu durum Türkiye’nin dünyanın 
genç ve yaratıcı ülkesi olabilmesi için kesinlikle kullanması 

gerek bir fırsattır. Batı dünyası, gelişmiş ülkeler böyle bir ihti-
yacı duymuyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde; kent-
leşme ile ulaşım beraberce planlanarak çözülmeli. Otomotiv 
sektörü bu dönüşüme aslında bir çok değişik ürünle cevap 
veriyor. Bu değişimi kendi kentlerimizde görüyoruz. Metro, 
tramvay, otobüs sistemi, deniz ulaşımı gibi. Ama ulaşım sis-
teminin gelişmesi her zaman tek bir çözüm değildir. Bir çok 
çözümün beraberce kullanılarak etkili olması gerekiyor. Oto-
motiv ürünleri de bu konuda önemli bir rol üstleniyor. De-
ğişim ve gelişmeyle birlikte sürekli yeni ihtiyaçlar doğuyor” 
diyerek Türkiye’ye özgü taşımacılık ve ulaşım sistemlerine 
dikkat çekti. Dolmuş taşımacılığı gibi, değişmekte olan kent-
lerin ihtiyaç duyacağı başka tür çözümlere de bakmak gerek-
tiğini belirten Nahum konuşmasının ilerleyen bölümlerinde 
şunları söyledi: “Minibüs, taksi, dolmuş gibi bir konsepti orta-
ya çıkarmamız gerekiyor. Bunun gerektirdiği sistemi oluştur-
mak da şart oluyor. Sektörün sadece üretim ve üründe değil, 
hizmete kadar bir entegrasyona ihtiyacı var. Türkiye otomo-

"Otomotivde 'marka' yaratmak için, hep sözünü 
ettiğim bir ihtiyacı veya bir isteği karşılayan 
ürün ve hizmet ortaya çıkarmak gerekiyor. Bir 
ihtiyaca yanıt vermiyorsanız, bu ürünü kimse 
de almaz. Küresel boyutta, ihtiyacı bularak 
ürünü geliştirmek ve yaratmak gerekiyor. 
Bu isteğin ürününü yapıyorsanız, sadece ve 
sadece bir isteğe yanıt verdiğiniz için önce 
“marka adayı” olma şansına sahip olursunuz. 
Marka adayından tanınır markaya geçiş ise çok 
daha zordur. Örneğin sadece Amerika'da bir 
milyon marka olduğunu düşünürseniz, buraya 
erişmek, yer kapmak ve varlık göstermek 
had safhada zordur. İşte markalaşmak da bu 
anlama geliyor. Bir milyon markanın içinde 
bir yer kapabiliyorsanız, sürekli hatırlanacak 
şekilde oraya yerleşebiliyorsanız işte o 
zaman markalaşıyorsunuz demektir. Tüketici 
kitlelerinin beğenisini kazanarak, zihinlerde yer 
edebilmiş olmak gerekiyor. Bunun yanında yer 
edip de sunmayı, vermeyi, dağıtmayı ve hizmeti 
ayağına götürmeyi bilemiyorsanız işiniz çok 
zor. Markalaşmak için, tercih sebebi olacak 
hizmeti çok hızlı sunmanız gerekiyor.

İşte o zaman Türk otomotiv sanayi olarak marka 
adayı olmaya doğru ilerleyebiliriz. Bundan sonra 
da bu ürün ve hizmetin geniş kitleler tarafından 
kabul görmesini ve ekonomik olarak yapılmasını 
sağlar hale gelmeliyiz. Bunun sonunda ise 
ürünü endüstrileştirip, pazarlamayı, satmayı 
bilmeye ihtiyaç var. Bunun yanısıra en önemli 
bir başka konu, Türkiye'de otomotiv kültürünün 
yaratılmasını ve yayılmasını sağlamak. 2023'e 
doğru giderken ükemizde otomotiv kültürünü hem 
sanayimizde hem de toplum nezdinde geliştirmek 
gerekiyor."

Jan Nahum

“Türkiye'nin uluslararası otomotiv sanayinde 
karşılanmamış bir ihtiyacı tespit edip, yeni 
yaşamı algılayıp, değişimi anlayıp ona yanıt 
verecek bir ürün veya çözüm geliştirmesi 
gerekir.”
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tiv sektörü üretimi ve hizmetleri yaratırken değişik fırsatlar-
dan ve var olan sistemlerden faydalanarak bunları yeni bir 
şekilde sunabilme kabiliyetine erişmeli”.

Sistem entegrasyonu ile değer yaratmak
Sistem entegrasyonu ile yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çı-
kartılabileceğini belirten Jan Nahum: “Bunları yaptıkça, ya-
vaş yavaş entegre ettiğiniz sistemler ve ürünler beğeni ka-
zandıkça, daha fazla satıldıkça, onların üretiminin yanında 
sunduğunuz hizmet ve servis noktaları arttıkça sistem altya-
pısını geliştiren ona destek veren bir değeri yaratabiliriz. Ar-
tık sistem yatırımları yapıp, yalnızca kendiniz için değil, sizin 
sistem entegrasyonu veya ürün çözümünüzü benimseyen 
başka pazarlara da bunları ihraç eder duruma gelebilirsiniz” 
dedi. 

“Kucaklayıcı ulaşım”
Dünyada değişmekte olan demografiye ve yeni kentleşme-
ye cevap verebilecek sistemleri “kucaklayıcı ulaşım” olarak 
adlandıran Jan Nahum, bu sistemlere ve ürünlere ihtiyaç ol-
duğunu belirtti. Herkesin erişebildiği, herkesin kullanabildiği 
ulaşım çözümlerine ihtiyaç olduğunu, toplu ulaşım araçla-
rında tekerli sandalye kullanımının yer almasının bir zorunlu-
luk hale geldiğini, yaşlı ve hareketi zor olan nüfusun da diğer 
insanlar gibi ulaşımdan yararlanması ihtiyacı olduğunu ifade 
etti. Hız sınırlarının, ister ana yollarda ister şehir içinde artık 

belli kurallara bağlandığını söyleyen Nahum konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bu hız sınırlarına rağmen otomotiv ürünle-
ri hala kendi ihtiyaçlarının çok üzerinde bir takım motorlarla 
donatılıyor. Bu motorlar hem ağırlık, hem de aşırı derecede 
tüketimi artırıyor. Dolayısıyla, hız sınırının dikte ettiği ihtiyaç 
duyulan küçük ve farklı motorlar, ister istemez kent içinde-
ki çok fazla dur-kalka yanıt verecek enerji tasarruflu çevreci 
motorlar ve sistemler gerekiyor. Hatta bugün Formula yarış-
larında kinetik enerjili sistemler kullanılıyor. Bu şekilde mo-
torlarda kaybolan enerji yeniden kazanılıyor ve bu sistemler 
de giderek gelişiyor”.

Günümüz insanının vaktini iyi değerlendirmesi gerektiğine 
vurgu yapan Jan Nahum: “Artık ulaşım aracının içinde vaktini 
dört dörtlük değerlendirebileceği, çevresiyle iletişim içeri-
sinde olabileceği, enformatik sistemlerle donatılmış otomo-
billere olan ihtiyaç öne çıkıyor. Sektörün bu sistemler için gi-
derek daha iyi bir entegrasyon modeli geliştirmesine ihtiyaç 
var” dedi.

“Genç, yaratan Türkiye'nin içinde 
yüklenmemiz gereken rol; gelişen kent 
yaşamının ihtiyaçlarına hızla yanıt veren bir 
sektör olmaktır.”

"Artık ulaşım aracının
 içinde vaktini dört dörtlük 
değerlendirebileceği, 
çevresiyle iletişim içerisinde
olabileceği, enformatik
sistemlerle donatılmış 
otomobillere olan ihtiyaç
öne çıkıyor. Sektörün bu
sistemler için giderek daha
iyi bir entegrasyon modeli
geliştirmesine ihtiyaç var."
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Gelecekte iş ortaklarımızla
bizi neler bekliyor?

İ ş ortaklarımızla gelecekte bizi neler bekliyor?” başlıklı 
panele Petrol Ofisi Perakende Satışlar Direktörü Ertan 
Çakır, Hedef Araç Kiralama Yönetici Direktörü Önder 
Erdem, VDF Genel Müdürü Kemal Ören ve HDI Genel 

Müdürü Enis Talaşman katıldılar. Panelin moderatörlüğünü 
ise Volvo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Metin üstlendi.

Otomobil satışında 
değer zincirini yaratmak
VDF Genel Müdürü
Kemal ÖREN

Otomobil satıcıları için en önemli nokta, refahın sürdürülebi-
lir olması gerektiğinin altını çizen VDF Genel Müdürü Kemal 
Ören, bunun temel özellikleri ise finansal güç ve sosyal öz-
güven olduğunu belirtti. “Dünyanın en güzel otomobili bile 
üretilmiş olsa, toplumun satın alma gücü yoksa, bu aracın 

pazarda satılamayacaktır. 2008 yılında yaşanan küresel kriz 
ortamında bunun sonuç ve yansımalarını bir çok ülkede gör-
dük. 2008’de özellikle Amerika’da da yaşanan finansal kriz 
esnasında otomotiv sektörü bundan çok ciddi etkilendi. Bu 
örnekten de yola çıkarsak görürüz ki, finansal sektörün sağ-
lığı, otomotiv satışlarının sürdürülebilir olmasının en önem-
li unsurudur.” diyerek sözlerini sürdüren Ören;  “Avrupa’ya 
baktığımızda zaman, bizim nüfusumuza sahip Almanya, 
İngiltere gibi ülkelerde otomobil satışları 2,5 milyon adetler 
seviyesinde. Türkiye’ninde bu rakamlara ulaşabilmesi ya da 
hedeflenen 1 milyon satışı gerçekleştirebilmesi için öncelikle 
refahın artması ve milli gelirin yükselmesi gerekiyor. Bunun 
yanında finansal sektörün çok sağlıklı çalışması gerekiyor. 
Baktığımızda, bunun çok kolay bir işleyiş olmadığı görülüyor. 
Gelişmiş ülkelerin bile finansal krizler yaşadığı dönemler olu-
yor. Bu yüzden, iç pazarın ve satın alma gücünün dinamikle-
rinin sağlam olması gerekiyor.” dedi.
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VDF hakkında katılımcıları bilgilendiren Kemal Ören, VDF’nin 
bir Vokswagen şirketi olduğunu hatırlattıktan sonra, VDF’nin 
temsil ettiği markalarını finanse etmek amacıyla kurulduğu-
nu ifade etti. Ören, “Türkiye’de otomotiv sektörü olarak daha 
biz yolun başındayız. Ülkemiz tam refah seviyesine ulaşmış 
olmadığından satışlarımızda nüfus ile karşılaştırıldığında 
beklenen seviyede değildir. Batılı ve gelişmiş ekonomilere 
baktığımız zaman, otomobil satışları dağıtıcı ya da üretici ku-
rumların kendi kurduğu finansman şirketlerinin desteğiyle 
devam etmektedir. Satışların sürdürülebilirliğini kendi finan-
sal güçleriyle sağlarlar.” diyerek sözlerine devam etti.

Otomotiv müşterisi tarif eden Kemal Ören, “Müşteri, yetkili 
satıcıların showroomuna girdiğinde üç şey bekler. Birincisi, 
en düşük faizle otomobile sahip olmak. İkincisi, iyi bir indirim 
alabilmek. Üçüncüsü ise eski aracını iyi bir fiyata yetkili satı-
cıya verebilmeyi düşünür. Müşteri; beğendiği otomobil için 
showrooma girer, fakat kafasındaki üç soru işaretinin yanıtını 
tam almak ister. Bakın bu üç soru işareti de hep finansal ko-
nularla ilgilidir.”

“VDF olarak 36 aylık vadeli krediler kullandırıyoruz. Müşteri 
yetkili satıcıya geldiğinde, gelecek 36 ay içerisindeki gelirle-
rini de bugüne iskonto etmeyi düşünür. Ve iskonto edeceği 
faizde çok önemli. Bu yüzden müşterinin böylesine talepler 
ini yetkili satıcının sunabiliyor olması gerekiyor. “ dedi. 

Kemal Ören, “Bankacılık sistemi bizim gibi ekonomilerde yeri 
çok önemli, fakat ilgi alanları farklılıklar gösteren finansal 
kurumların, müşterinin otomobilini kredilendirerek satışının 
yapılmasında sürdürülebilir olarak bir takım zorlukları içerir. 

Bu zorluklar ancak distribütörün, üreticinin kendi finansal 
sistemini kurmasıyla aşılabilir. Faizlerin düşmesi veya yüksel-
mesinden çok fazla etkilenmeden sürdürülebilir otomobil 
satışına gitmek istiyorsak kendi finans kurumlarımızla bu işi 
yapmayı denemeliyiz” açıklamasını yaptı.

Yetkili satıcılar ve sigorta şirketleri
HDİ Genel Müdürü 
Enis TALAŞMAN

“Hem yetkili satıcılar hem de sigorta şirketleri son yıllarda 
otomotiv pazarındaki gelişmeler ve “kâr” marjlarından mem-
nun değildirler” diyerek konuşmasına başlayan HDİ Sigorta 
Genel Müdürü Enis Talaşman, “Biraz nereden hangi noktaya 
geldiğimize bakacak olursak, blok muafiyeti sektörümüze 
AB’den geldiği zaman çok ciddiye almamıştık. Kısmi hazır-
lıklar vardı, bazı distribütörler blok muafiyetine karşı nasıl 
bir starateji izlenmeli konusunda çalışmalar yürütüyordu. 
“Markalı sigorta” üretme arayışlarının tartışmaları sürüyordu. 
Sigorta sektörü, beş yıl önce 3 milyon 500 bin TL civarında 
bir otomobil hasarı maliyeti ödüyordu. Son beş yıllık süre-VDF Genel Müdürü Kemal Ören

“VDF Genel Müdürü Kemal Ören: “Müşteri, 
yetkili satıcıların showroomuna girdiğinde 
üç şey bekler. Birincisi, en düşük faizle 
otomobile sahip olmak. İkincisi, iyi bir 
indirim alabilmek. Üçüncüsü ise eski aracını 
iyi bir fiyata yetkili satıcıya verebilmeyi 
düşünür. Müşteri; beğendiği otomobil için 
showrooma girer, fakat kafasındaki üç soru 
işaretinin yanıtını tam almak ister. Bakın 
bu üç soru işareti de hep finansal konularla 
ilgilidir.”

HDİ Genel Müdürü Enis Talaşman
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ce baktığımızda bu rakam 3 milyon 800 bin TL’ye yükseldi. 
Bunun kadar yoğun araç satışı yapılmasına rağmen cironun 
artmadığını görüyoruz. Bu nedenlerine ayrıntılı bakmak ge-
rekiyor. Günümüzde, otomobil satışlarının hızlandığı ve 750 
bin seviyelerine geldiği bir dönemde, kasko sigortalı araç sa-
yısı da artmıyor. Aynı yerde dolanıp duruyoruz gibi bir sonuç 
çıkıyor. Artmamasının temel sebebine baktığımız zaman, 
araç değerlerinin düştüğünü ve sigorta fiyatlarının yüksek 
olduğunu görüyoruz. İki otomobilden bir tanesinin hasar 
yaptığı bir ortamda, sigorta priminin çok ucuz olduğu ortaya 

çıkıyor. Bir yandan ölçeği büyütemediğimiz için sigorta pri-
mi özellikle araç bedeli düştükçe ve araç yaşlandıkça sigorta 
şirketleri bu otomobillerin kaskolarını yapmıyor. Sigorta sek-
töründe 2010 bilanço sonuçlarını değerlendirdiğimizde or-
taya 800 milyon TL gibi otomotiv sektöründe bir zarar ortaya 
çıkıyor. Öte yandan yetkili satıcılara baktığımızda da, onlarda 
“kâr”sızlık sorununu dile getiriyorlar. Sigorta sektörü başka 
bir çözüm bulamadığı için alternatif arayışlara gidiyor, ken-
di otomobil servislerini kurmaya başlıyor. Bir bölümü parça 

tedariği ve lojistik ile ilgili bir takım çalışmalar yapıyor. Bu 
problem sanırım artarak da devam edecek gibi görünüyor.” 
diye konuştu. 

Hasar maliyetlerini birlikte yönetmek

Talaşman konuşmasında “Bir örnek vermek istiyorum, 
Türkiye’de operasyonel kiralama şirketleri bir dönem, oto-
mobillerinin sigortalarını yapacak bir sigorta şirketi bulama-
mıştı. Bugün operasyonel kiralama ve sigorta şirketi bu du-
rumun çözümünü bulmaya başladılar. Bu hasar maliyetlerini 
iki sektör birlikte yürüterek aşmaya çalıştılar. Bu süreç iyi bir 
maliyet analiziyle yaşayan bir sisteme dönüştü. Bu örnekten 
yola çıkarak iki sektör birbirini eleştirmek yerine işbirliğini 
geliştirerek iş yapma ölçeğinin büyütülebileceğine inanıyo-
rum. Fiyat ve maliyet artınca cirolarımız düşüyor. Bu yüzden 
birlikte süreçleri yeniden ele almalı, özellikle kayıt dışı ile bir-
likte mücadele ederek maliyetlerimizi minimize ederek, kâr 
marjlarımızı bir nebze olsun yükseltebiliriz” dedi.

Türkiye’de filo kiralama 
sektörünün durumu
Hedef Araç Kiralama Yönetici Direktörü 
Önder ERDEM

Önder Erdem, “Türkiye’de filo kiralama sektörünün duru-
munu aktarmadan önce iki örnek ülkeden, Hollanda ve 
İtalya’dan rakamlar vermek istiyorum. İtalya’nın nüfusu bu-
gün yaklaşık 58 milyon kişi civarında. Bu nüfusa karşılık yüz-
de otuz civarında kurumsal otomobil satışı var. Kiralama ise 

“Konferansa sigorta sektöründen tek katılımcı 
olan HDİ Sigorta adına konuşarak, sektörün 
konferanstaki temsilcisi görevini de üstlenen 
Talaşman, sigorta ve otomotiv sektörünün 
birbirine çok benzediğini ve iki sektörün 
birbirini suçlamak ya da eleştirmek yerine 
işbirliği yaparak sorunlara ortak bir çözüm 
getirmesi gerektiğini vurguladı. Birbirlerine 
benzemelerinin dışında ortak konularının 
da olduğunu vurgulayan Talaşman, otomotiv 
sigortalarının Türkiye’deki en gelişmiş 
sigortacılık alanı olduğunu belirtti.”

Hedef Araç Kiralama Yönetici Direktörü Önder Erdem
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bu satışların yarıdan biraz fazlasını oluşturuyor. Yani toplam 
satışın yüzde 16’sına denk geliyor. Kiralamadaki otomobil 
parkı ise yaklaşık 550 bin araç. 

Hollanda örneğine bakarsan, bugün Hollanda otomobil kira-
lamasının çok yüksek olduğu bir ülkedir. Yaklaşık 17 milyon 
nüfusa sahip olan Hollanda’da kurumsal satış, toplam satış-
ların yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Bu rakamın içerisinde 
kiralama yaklaşık yüzde 70’ini alıyor. Dolayısıyla toplam satı-
şın yüzde 40’ını kiralama şirketleri yapıyor. Kurumsal park ise; 

17 milyon nüfusa karşılık 450 bin araç olarak ifade ediliyor.” 
dedi.

Türkiye’de filo kiralamayı değerlendiren Önder Erdem, “77 
milyona yaklaşan bir nüfusumuz var. Bu nüfusa karşılık, ku-
rumsal satış en iyi tahminle yüzde 35 gibi seyrediyor. Kirala-
ma, toplam satış içerisinde sadece yüzde 12’ye denk geliyor. 

Ülkemizde toplam kiralama parkıda 120 bin civarında. Hol-
landa ve İtalya’nın ortalamasını aldığımızda AB seviyelerinin 
yaklaşık dört kat altındayız” tespitinde bulundu. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığını otomotiv sektörünün gelişimi 
için iç pazarı canlandırmaktan söz ederken, Ulaştırma Bakan-
lığı ise trafikte çok fazla aracın olduğu tespitini yaptığını dile 
getiren Önder Erdem; “Ticari araçların finansmanı bir şekilde 
engeleniyor. Bugün, ticari araçları, ne operasyonel kiralama 
ne de finansal kiralamayla edinebilmek mümkün değil. Sa-
dece bu segmentte banka finansmanı ile ticari araç sahibi 
olunabiliyor. Bu da ilginç bir çelişkiyi ortaya koyuyor. Bura-
dan şu noktanın altını çizmek istiyorum, “otomobil finanse 
edilmek” zorundadır. Otomobil, tüketim araçları ve yatırım 
araçları içerisinde en pahallı emtia. Türkiye genelinde bir sa-
tış organizasyonu kurulmak istense yaklaşık 2,5 milyon dolar 
gibi bir para harcamak gerekiyor. Bu kadar yüksek bir tutarı, 
kendi asıl iş konusuna yatırmak yerine, satış ekibinin mobi-
litesini sağlamak için otomobile yatırmak, Hiçbir organizas-
yonun tercih nedeni bile olamaz. Bu yüzden, otomobil ister 
tüketim, ister yatırım aracı olsun finanse edilmek zorundadır. 
Sektör tüm dünyada finanse edilerek büyümüştür. Bu yüz-
den otomobil finanse edilmeden satışını artırmanın müm-
kün olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde otomobil finansmanı çok 
geliştiği bilgisini vererek “Buralarda finansmanı bankalar 
değil, uzman finans şirketleri gerçekleştirir. Bunlar tüketici 
finansmanı ve operasyonel kiralama şirketleridir. Otomobil 
doğru şekilde finans edilirse, endüstrimiz yurt içinde hızla 
büyüme potansiyeline sahiptir. Bu büyüme beraberinde ya-
tırım getirdiği gibi teknoloji üretiminden ve ihracat artışına 
kadar bir çok faktörü içinde barındırır” dedi.

Müfit Metin

“Hedef Araç Kiralama Yönetici Direktörü Önder 
Erdem “Avrupa'da kiralamanın finansmanını 
bankalar değil, uzman finans şirketleri 
gerçekleştirir. Bunlar tüketici finansmanı ve 
operasyonel kiralama şirketleridir. Otomobil 
doğru şekilde finans edilirse, endüstrimiz 
yurt içinde hızla büyüme potansiyeline 
sahiptir. Bu büyüme beraberinde yatırım 
getirdiği gibi teknoloji üretiminden ve 
ihracat artışına kadar bir çok faktörü içinde 
barındırır.”

Petrol Ofisi Perakende Satışlar Direktörü Ertan Çakır
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Türkiye’de akaryakıt sektörü
Petrol Ofisi Perakende Satışlar Direktörü 
Ertan ÇAKIR

Otomotiv sektöründe yaşanan sorunlar aynı şekilde akar-
yakıt sektöründe de yaşandığını aktaran Ertan Çakır; “Hepi-
miz otomobil satışlarının arttığını söylüyoruz, keza rakamlar 
da bu gerçekliği ortaya koyuyor. Fakat akaryakıt sektörüne 
baktığımızda Mart 2011’de geçen yılın aynı ayına yüzde 7 
daha az akaryakıt satışı gerçekleşti. Rakamlara baktığımızda 
araç satışı ve yakıt tüketimde AB’nin gerisinde yer alıyoruz. 
Özellikle kayıt dışı ekonomi her iki sektöre de ciddi darbeler 
vuruyor. Hükümetin kayıt dışı konusunda daha fazla çalışma 
yapması gerekiyor. 

Bundan 10-15 yıl önce yetkili servisler motor yağı dahi sat-
mazlardı. Zaman içerisinde, “parayı mal alırken kazanırsınız” 
formülünün belki etkisiyle anlaşmalı servisler ve firmalar, 
akaryakıt şirketlerinden, ilk elden motor yağı gibi ürünleri al-

maya başladılar. Bu hem bir kazanç kapısı oldu, hem de düz-
gün ürünlerin müşteriye sunulması gerçekleştirilmiş oldu. 
Türkiye’de bugün yaklaşık sayıları 2.400’e ulaşan otomobil 
servisi var. Bu rakamın yaklaşık 1.600 tanesi küçük otomobil-
ler için, geri kalan 800 adedi ise ticari araçlara hizmet veriyor. 
Bu alanda önemli olan, otomobil üreticilerinin istediği tarz 
ve teknikte yağları üretebilmek. Keza akaryakıtta böyledir, 
sektörümüzün yaptığı üretici firmanın talepleri doğrultu-
sunda ürünler üretiriz. Bu anlamda gelişen teknolojiye, yeni 
otomobil motorlarına göre yağ ve yakıt talebini karşılarız” 
dedi.

Hedef Araç Kiralama Yönetici Direktörü 
Önder ERDEM
Kiralama şirketlerinin işi aracı alıp 
kiralamaktır

Operasyonel kiralama şirketleri, bünyesindeki araçların 
satışını yapmama konusunda, yetkili satıcılar gibi dü-
şünüyor. Kiralama şirketlerinin işi, aracı alıp kiralamak-
tır. Piyasa tabiriyle “stokçuluk” ya da “spotçuluk” bizim 
işimiz değildir. Bu durum bizlerin sahip olduğu aracın 
da ikinci el satış fiyatlarını düşürüyor. Eğer bir otomobil 
daha sıfır kilometrede ikinci ele düşüyorsa, bilelim ki 
kötü bir fiyat politikası izleniyordur. Bilelim ki o araç, üç 
yıl sonra da çok iyi bir değere satılamayacak. Bu yüzden 
operasyonel kiralama şirketleri de bu durumdan uzak 
durmaya çalışırlar. Bu uygulamanın nedenleri bize göre 
kötü planlamadır. Bunun yanında, yanlış üretim, yanlış 
ithalat veya ekonominin dengesizliği durumu tetikli-
yor. Herşeyden önce, üretici, sanayici veya distribütör 
bu duruma izin vermemesi gerekiyor. Kiralanan araç-
ların ikinci el satışını yapanlar bunu bayiler aracılığıyla 
gerçekleştirmektedirler. Bu döngü içerisinde hiç kimse, 
birine “kâr etme” diyemez. Sahip olduğumuz araçların 
ikinci elinin fiyatının düşürülmesine hepimiz karşıyız. 
Bu yüzden bu döngüyü engelleyecek olan sanayici, 
üretici ve distribütördür.

Yetkili satıcılar ve kiralama şirketlerinin bir-
likte gerçekleştirebileceği çalışmalar

Otomobil yetkili satıcıları ve operasyonel kiralama şir-
ketleri bir araya gelerek, birlikte bir çok işbirliği fırsatları 
geliştirebilir. Biz kiralama şirketleri olarak büyük miktar-
larda alımlar yapıyoruz. Bugün yetkili satıcılar, paraken-
de satışında “para” kazanamıyorlar. Kiralama şirketleri 
olarak araç satın alırken büyük “kâr”lar ödemek isteme-

yiz. Fakat işin satış sonrası servis kısmına baktığımızda, bu 
alan işbirliğine açık alandır. Kendi şirketimdeki araçlar, yıl-
da ortalama 3,5 kez servise giriyor. Bu rakamın 2,5’i bakım 
için, 1’de arıza için servise yöneliyor. Yöneticisi olduğum 
şirketin, 10 bin aracı var, bu yılda 35 bin servis girişi oluyor 
demektir. Kiralama sektörünün araçları yılda 35 bin kilo-
metre de yol yapar. Bu kilometre kullanımının yanında da 
yine yılda 1,1 kez kaza yaparlar. Bu 10 bin araçda, yılda 11 
bin kez hasarlı kaza demektir. İşte burada neden bir işbir-
liği yapamıyoruz? Bu durumda, tüketici işçilik fiyatıyla bu 
hizmeti yetkili satıcılardan alamayız. Bizim sektörümüzde 
bir rekabet içerisinde. Bizlerde “kâr” baskısı altında iş yapı-
yoruz. Bu yüzden yetkili satıcılar ve kiralama şirketleri farklı 
işbirlikleri ve iş modelleri geliştirmek zorundadır. 

Yetkili satıcılar, otomotiv alışveriş 
merkezi olabilir

2010 yılında birinci elde, 750 bin araç satışı gerçekleştirildi. 
İkinci elde satılan araç adedi ise, emniyet genel müdürlüğü 
verilerine göre 3 – 4 milyon araç olduğu bilgisini aktardılar. 
980 tane yetkili satıcı varken, 25 bin civarında ikinci el ga-
lericisi sektörde çalışıyor. Şimdi; birinci elde satılan araç, or-
talama 3 kez ikinci elde satıldığını varsayıyoruz. Yetkili satı-
cılar, ikinci elde neden çok daha fazla varlık göstermiyorlar, 
bu işe yönelmiyorlar. Neden otomotiv alışveriş merkezi 
haline gelmiyorsunuz? İkinci el araçları, önce yetkili satıcı-
lar satın alırsa, ikinci elin değeri de yükselmiş olur. İkinci el 
değeri yüksek olursa, takasa gelen müşteriyi de kazanmış 
olabilirsiniz. Yetkili satıcıların araç satışı dışında işlere de 
yoğunlaşması gerekiyor. Kiralama endüstrisi her yıl ikinci 
ele 40-50 bina arası araç bırakıyor. Birlikte gelişterebilece-
ğimiz iş modelleriyle bu çalışmayı birlikte yürütebiliriz. 
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Distribütörler ile geleceğimiz
nasıl şekillenecek?

D istribütörler ile geleceğimiz nasıl şekillenecek 
temalı panele, Renault Mais Genel Müdürü İbra-
him Aybar, Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, 
Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay ve Yetkili 

Satıcı (FDN Grup) Genel Müdürü Zeynep Fidan Soysal katıl-
dılar. Panelin moderatörlüğünü Ekonomi Editörü Celal Pir 
üstlendi.

Yetkili satıcılar değişime ne kadar hazır?
İbrahim AYBAR
Renault Mais Genel Müdürü

“Yetkili satıcılar, distribütörlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Yetki-
li satıcılarımız sektördeki değişim ve dönüşümü çok yoğun 
yaşıyorlar. Bunun yanında değişimin her aşamasında yeni bir 
değişime de hazır olma potansiyelini taşıyorlar. Distribütör-
ler olarak bu durumdan cesaret alarak, yetkili satıcılarımız 
ile değişimin yoluna birlikte giriyoruz. Bu değişim sürecinde 
üç konu çok önem taşıyor. Birincisi; yetkili satıcıların yaptığı 

fiziki yatırımlardır. Temsil edilen markaların standartlarının 
yansıtılması için belli özellikler gerekiyor. Yetkili satıcıları-
mız olması gerekenin üzerinde bir yatırım yaparak fiziki alt 
yapı konusunda çok başarılıdırlar. İkincisi, insan faktörü. De-
ğişimden söz ederken, onun sahibi olan “insan” olgusunu 
göz ardı edemeyiz. Nelson Mandela “Dünyayı değiştirmek 
istiyorsanız, en önemli silahınız eğitimdir” diyor. Kısacası, bi-
zim sektörümüzde de eğitimli insan yaptığımız işin temeli-
dir. Biz distribütörler olarak, yetkili satıcıların da bu konuda 
ciddi çalışmalar ve yatırımlar yaptığını biliyoruz. Değişimin 
önünde olmak için üçüncü faktör ise öz sermaye yeterlili-
ğidir. “Kâr’sızlık problemini sektör yaşıyor, bu dönemde tek 
ümidimiz, istikrarlı büyüyen, yüksek potansiyele sahip bir 
pazarda “hacim” sağlamak. Bu sağlanırken dünyanın getir-
diği konjoktürel durum karşısında inişler ve çıkışlar yaşa-
nıyor. Pazarın ani çökmesinde veya yükselmesinde, tam o 
andaki değişime ayak uydurubilmek, istikrarı koruyabilmek 
çok önemlidir. Öz sermaye yeterliliğimize çok dikkat etme-
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Otomotiv yetkili satıcılığı coşkulu bir iş

"Bizler yetkili satıcı olarak otomotiv 
sektöründeki gelişmeler karşısında 
heyecanlanıyoruz. Fakat, bir yandan otomotiv 
pazarında, tedarik sıkıntıları çekiyoruz, 
müşterimize uygun aracı bulmaya çalışıyoruz. 
Diğer taraftan temsilciliğini yaptığımız 
markamızın satış hedefini tutturmaya 
çalışıyoruz. Yine aynı şekilde bir tarafta her 
gün katlanarak artan müşteri beklentilerini, 
tabiri caizse “müşteri kaprislerine” cevap 
vermeye çalışıyoruz. Ayrıca markamızın bizden 
istisnasız her müşteri için sıfır toleransla 
beklediği müşteri memnuniyeti standartlarını 
uyguluyoruz. Kısaca burada aktardıklarım satış 
için birkaç örnektir. Satış sonrasına bakarsak, 
bir taraftan mevcut maliyetlerimiz ortada, bu 
maliyetlerle özel servislerle rekabet etmeye 
çabalıyoruz. Yine diğer taraftan markamızın, 
satış sonrası hedeflerini yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Yetkili satıcıların sorumlulukları çok 
fazla. Bu tatlı uğraş ve sorumlulukları tabi ki 
coşkuyla yapabiliyoruz. Zaman geliyor bizlerin 
de motivasyonu kırılıyor ve hatta üzülüyoruz. 

Tüm bu yatırımlara, sermayeye ve hedef pastasına, 
müşteri beklentilerini karşılama gücüne, tüm 
sorumluluklarımıza rağmen hakkımızın karşılığını 
aldığımıza inanmıyorum. Bu durum ne yazık ki 
yetkili satıcıların coşkusunun azalmasına neden 
oluyor." 

Yetkili Satıcı (FDN Grup) Genel Müdürü Zeynep Fidan Soysal

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar

miz gerekiyor. Biz, kendi markamızın özelinde, yetkili satıcı 
arkadaşlarımızın destekleriyle bir çalışma yapıyoruz. Yıl içe-
risinde çeşitli dönemlerde “kâr”lılık ve “verimlilik” ölçüyoruz. 
Buradan elde ettiğimiz verileri paylaşıyoruz. Bu çalışma, kâr 
ve verimlilik konusunda daha neler yapabiliriz konusunda 
bize ciddi katkı sağlıyor.

Değişimi tetikleyen ve bizim nerede olduğumuzu gösteren 
bir başka önemli konu ise, sık sık yapılacak yurt dışı seya-
hatlerdir. Yurt dışı ziyaretleri, “dünyanın yetkili satıcılık konu-
sunda nereye gittiği” konusunda ve bu durum bizim nerede 
olduğumuzu görmemizi sağlıyor.”

Türkiye ve Avrupa’da yetkili satıcılık
Ali BİLALOĞLU
Doğuş Otomotiv CEO’su

Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, Türkiye ve Avrupa’daki 
yetkili satıcılığı kıyaslamadan önce, Avrupa’daki pazarın de-
ğerlendirmesini yaparak konuşmasına başladı. Avrupa’da 
giderek yaşlanan nüfüsu hatırlatan Ali Bilaloğlu, “Demogra-
fiden dolayı Avrupa’da giderek daralan bir pazar var” dedi. 
Türkiye’de ise bu durumun tam tersi olduğunu ifade eden 
Bilaloğlu, genç bir nüfusla birlikte büyüyen bir otomotiv 
pazarının varlığından söz etti. Bu durumun önümüzdeki 
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Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu

Ekonomi Editörü Celal Pir

dönemde pazarın daha büyümesine yol açacağını belirten 
Bilaloğlu, “Bin kişiye düşen araç sayısından, hane başına dü-
şen araç rakamlarına kadar baktığımızda, pazarın büyüme 
potansiyeli görülüyor. Avrupa ile Türkiye arasındaki önemli 
farklılıklardan biri de, Avrupa’da otomobilin bir sosyal sta-
tü olmaktan çıkmasıdır. Bu bağlamda, otomobil satışında, 
‘kullandığın kadar öde” konsepti yaygınlaşmaya başladı. Bu 
‘otomobil sahipliği gerekli midir?’ sorusuna kadar gitmeye 
başladı. Türkiye’de ise otomobile, müşteriler duygusal açı-
dan bakıyorlar. Otomobil artık, sadece A noktasından B nok-
tasına, bizi götürecek bir ürün olmaktan çıkıyor. Bu durum 
da Türkiye ve Avrupa arasındaki ciddi farklardan biridir.” dedi.

Avrupa’daki yetkili satıcılık müessesini değerlendiren Ali Bi-
laloğlu, Avrupa’da da yetkili satıcıların bir çoğunun aile şir-
keti olduğu bilgisi verdi. Bu aile şirketlerinin artık dördüncü 
ve beşinci nesile geçtiğini söyleyen Ali Bilaloğlu, “Türkiye’de 
ise ortalamaya baktığımızda, ikinci neslin şu anda işleri dev-
raldığını görüyoruz. Avrupa’da fiziki yatırımlar, daha eskimiş 
durumdadır. Türkiye’de ise tam tersi, son derece modern ve 
donanımlı yetkili satıcı showroomları görebiliriz” değerlen-
dirmesini yaptı.

Geçmişte arz ve talep dengesinin, talebe yönelik olduğunu 
vurguluyan Ali Bilaloğlu, bu yüzden yüksek kar marjlarının 
daha rahat gerçekleştiğini hatırlattı. Son yıllarda, dünyadaki 
5-6 milyon fazla araç üretiminin, sektörde bir daralma yaşat-
tığını aktaran Bilaloğlu, “Türkiye’nin 7 katı seviyesinde fazla 
bir araç üretimi var. Bunun kar marjlarına olumsuz yansıması 

sonucu, sektörümüzde tüm maliyetlerimiz üzerinde ciddi bir 
baskı oluşturuyor. Türkiye’de büyüyen bir pazar var, fakat bu-
nun yanında kar marjları eskiden olduğu gibi gerçekleşme-
yecek. Gerek Avrupa olsun gerekse Türkiye olsun, otomotiv 
işi yapan herkesin yani tedarik zincirinin hepsi için önemli 
unsur artık maliyet kontrolüdür. Maliyet kontrolü olmadan, 
otomotiv sektöründe ‘kar’lılıkları çok artırma fırsatı rekabet-
ten dolayı mümkün gözükmüyor” dedi.

Yetkili satıcıların 
satış ve servis performansları
Nuri OTAY
Ford Otosan Genel Müdürü

Yetkili satıcılık kavramını, ülkemizde biraz geriye giderek 
bakmak gerektiğini ifade eden Nuri Otay, “Rahmetli Vehbi 
Koç ile Henry Ford’un buluşması 83 yıl önce bir yetkili satı-
cı olarak” başladığını aktardı. Ford Otosan Genel Müdürü 
Nuri Otay, “83 yıl önce temelleri yetkili satıcılık ile atılan bu 
beraberlik, sonrasında kısmi distribütörlük, 53 yıl önce ise 
Otosan’ın kuruluşuyla birlikte Türk otomotiv sanayinin ge-
lişmesi sağlandı. Ford Otosan, Türkiye’nin ilk otomotiv şirke-
tidir. Böyle derinlemesine baktığımızda, yetkili satıcılığın ne 
kadar saygın, ne kadar önemli ve ne kadar ufku açık olduğu-
nu görüp, hissetmek gerekiyor.” dedi. Bunun büyük bir deği-
şim gerektirdiğini söyleyen Nuri Otay,  “Bugün, Ford Otosan’ı, 
Ford Otosan yapanların yetkili satıcıları olduğunu” belirtelim 
dedi. Ford Otosan’ın en yüksek pazar payı sahipliğini 9 yıldır 
sürdürdüğünü dile getiren Otay, bu başarının yetkili satıcı-
larının olduğunu belirtti. Dünyanın her yerinde aynı marka, 
aynı ürünler ile lider olunmayan çok ülke olduğuna işaret 
eden Otay, Ford’un pazar lideri olduğu bir kaç ülkeden biri 
olduğunu hatırlattı. Ford’un geçtiğimiz yıl, Avrupa’da en yük-
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Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay

sek pazar payının Türkiye’de olduğunu aktaran Nuri Otay, 
farkı yaratanın yetkili satıcalar olduğunun bir kez daha altını 
çizdi. 

Nuri Otay bu başarıyla beraber, sektörde haklı bir paylaşım 
olup olmadığı konusunı değerlendirdi. Sektörde, distribü-
törler ve yetkili satıcıların et ve tırnak gibi birbirinden ayrı-
lamaz parçalar olduğu ifade ederek, “Distribütör, aynı za-
manda yatırımcı, üretici ise onun yeni model yatırımları ve 
üretim artması gibi farklı sorumluluklar taşır. Sadece içinde 
bulunduğu yılın satışlarına bakmadan, ileriye dönük yatırım-

larını da düşünmek zorundadır. Paylaşım, sektörde zamansal 
olarak değişim gösterir. Örneğin kriz dönemlerinde distribü-
törler daha büyük fedakarlıklar yapabilir. Zor günde, yetkili 
satıcılarını yaşatan bir yapı içerisindedir. Buna karşılıkta, re-
kabet kuralları çerçevesinde, günü geldiğinde de yetkili satı-
cıların, birden fazla markayı barındırabilmesinin önünü açan 
durumlarda olabilir. Bugün artık toplam ciroya bakarak, ge-
lişimi değerlendirmek ve verimli çalışmak gerekiyor. sektör-
de ileriye dönük vazgeçilmez var, bu vazgeçilmezlerden bir 
tanesi, müşteri memnuniyeti diğeri ise iletişim teknolojisidir. 
Önümüzdeki dönemde marjlar, yüksek teknolojik ürünler ve 
o ürünlerin pazarlama araçlarını doğru kullanma ile şekille-
necek. Bunu doğru kullanan şirketler ve yetkili satıcılar öne 
çıkacaktır” dedi.

Alternatif araçların gelişimi ve yetkili 
satıcıların bu teknolojiye hazırlanması
İbrahim AYBAR
Renault Mais Genel Müdürü

Distribütör olarak alternatif araçlarla ilgili sektörde üç önem-
li faktöre değinen İbrahim Aybar, bu faktörlerden birinin 
satılan ürünün beğeni toplaması olduğunu ifade etti. Yeni 
ürünün, insanların zihninde yer edebilmesi ve tercih nedeni 
olmasının önemine işaret eden Aybar, “Bugün bir çok çeşit 
ürün var, bunların hepsi petrol ve petrol türevi fosil yakıtlar 
ile çalışıyor. Yeni bir sıçrama ve atak, şimdi dünyada günde-
me geliyor. Bu da sektör için yeni bir fırsat demektir” dedi. 
İkinci olarak bu ürünün fiyatınının müşteri için önemini vur-
gulayan İbrahim Aybar, “İnsanların satın alma kapasiteleri 
çerçevesinde olması gerekiyor. Bugün dünyada, hepimizin 
hayranlık ve beğeniyle izlediği bir çok ürün var, bunların sa-
tış rakamlarına baktığınızda çok küçük adetlerde gerçekleş-
tiğini görürsünüz.” dedi. Üçüncü faktörün ise yetkili satıcılar 
olduğunu belirten İbrahim Aybar, “Artık, sektörde sıçrama 
noktası geldi. Yepyeni bir teknolojik gelişmenin içerisindeyiz. 
Otomotiv Sanayisi Strateji Belgesi’ndeki tüm tanımlarda da 
yer alıyor. Belge, hem katma değer üreteceksiniz, hem yük-
sek teknoloji kullanacaksınız, çevreye mutlak uyum içerisin-
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"Gül düşünürsen gülistan, 
diken düşünürsen dikenlik olur"

Türkiye'nin otomotiv sektörü olarak büyük 
bir potansiyel taşıdığını ifade eden Zeynep 
Fidan Soysal, sektörün böyle bir potansiyel 
barındırdığı için geleceğe umutla baktıklarını 
söyledi. Kendi grup şirketinin hala otomotive 
yatırım yaptığını aktaran Zeynep Fidan Soysal, 
"Bunun altında bu temel gerçek vardır" dedi. 
İkinci kuşak olduklarını vurgulayan Soysal, 
"Biz marka sevgiyle büyüdük, fakat bugün aynı 
sermayeyi bize verseler, 'aynı işi yapar mısınız?' 
sorusuna cevabımız hemen 'evet' olmayabilir. 
Bildiğimiz bir gerçek de var; babalarımız ve 

ailemiz bu sermayeyi otomotive yatırım yaparak 
elde ettiler. Bu yüzden bizler, ikinci kuşak olarak 
bu yolda vefa borcumuzu yerine getirirken, 
geleceğe pozitif bakmak zorundayız. Sevdiğim 
bir söz var: 'Gül düşünürsen gülistan, diken 
düşünürsen dikenlik olur'. Bizde ikinci nesil olarak 
bol bol 'Gül' düşünüyoruz." dedi.  

Yetkili Satıcı (FDN Grup) Genel Müdürü Zeynep Fidan Soysal

de olacaksınız ve aynı zamanda tüm bunların üretim merkezi 
olacaksınız diyor. Türkiye bir fırsat yakaladı ve yeni bir anlayı-
şa doğru hızla gidiyor.” dedi.

Distribütör ve yetkili satıcıların birlikteliği
Ali BİLALOĞLU
Doğuş Otomotiv CEO’su

Doğuş Otomotiv olarak stratejik hedeflerini aktaran Ali Bila-
loğlu, bu hedeflerin arkasında yatan en önemli hedefin müş-
teri memnuniyeti olduğunu söyledi. Ali Bilaloğlu, “Müşteri 
memnuniyeti yaratıldıkça, müşterinin sizin ürünlerinizi daha 
fazla kullanmasının yolunu açıyorsunuz. Bunu yaratabilmek 
için eğitim en önemli unsurlardan biridir. Doğuş Otomotiv 
olarak Gebze’de bir eğitim merkezimiz bulunuyor.  Geçen 
yıl 76 bin / adam saat eğitim gerçekleştirdik. Sadece teknis-
yenleri eğitmekle kalmıyoruz, Genel Müdürler içinde kendi 
konularında eğitim programları düzenliyoruz. Önümüzdeki 
dönemde Sabancı Üniversitesi ile ortaklaşa bir eğitim prog-
ramı tasarlıyoruz. Bu programla birlikte, süreçlerin mükem-
mel ve hatasız kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu eğitim iki 
katkısı olacak, birincisi, süreç tekrarının azaltılmasının mali-
yetlere yansıması. İkinci ise müşteri memnuniyetini artırmak 
olarak belirledik. Eğitim programlarımızı tasarlarken, yetkili 
satıcıları işin içine alarak, beraberce bir planlama yapmaya 
çalışıyoruz. Bayi konseyleri ve muhtelif toplantılarda konuyla 
ilgili geri dönüşler alıyoruz” dedi.

Geleceğe umutla nasıl bakmalı?
Nuri OTAY
Ford Otosan Genel Müdürü

Sektör olarak geleceğe umutla bakmak gerekliliği ifade 
eden Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay,  “Türkiye, 2023 
için çok ciddi hedefler ortaya koydu. ‘Kanal İstanbul’ gibi yeni 
projeler açıklandı. Şimdi, sayın bakanımız Zafer Çağlayan 
da bizleri dinliyor, buradan kendisine sormak istiyorum. Ka-
nal İstanbul projesinin harfiyatında yerli üretim kamyonlar 

kullanılacak mı? Yerli sanayiye desteğin de biraz bu şekilde 
olacağına inanıyorum. Ama geleceğe, yine hepimiz umutla 
bakıyoruz. Yerlisi, yabancısı, ithali ayırmadan, sektör olarak 
umudumuzu da kaybetmiyoruz” dedi. 

Cari açık konusuna da değinen Otay, “Bugün sektörde itha-
lat ve ihracat dengesinin, ithalat lehine gelişmesinin nede-
ni ekonomik olarak yorumlamak için, Türkiye’nin Avrupa’ya 
göre krizden daha hızlı çıktı. Dolayısıyla ihraç pazarımız olan 
Avrupa, ihracat adetlerini Türkiye’nin kendi tükettiği hızda 
artıramayınca, ithalata doğru bir eğilim gelişti. Ancak bunu 
istikrarlı bir şekilde artırdığı sürece, yatırımlarını alarak, tek-
rar eski pozisyonunu alabilir. Türkiye’de sanayicilerin, üretici-
lerin, distribütörlerin değil, yetkili satıcıların da ileriye umutla 
baktığını biliyorum” dedi.

“Zeynep Fidan SOYSAL: “Hepimizin beraber, 
ortak bir platformda fikirlerimizi tartışp, 
önerilerimizi sunabileceğimiz bir derneğimiz 
varken, bir OYDER varken, neden ona sahip 
çıkmıyoruz? Geleceğe ümitle bakan tüm 
meslektaşlarımızı OYDER'e üye olmaya davet 
ediyorum”
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OYDER'de en çok üyesi olan 
markalar ödüllendirildi

Renault Mais Satış Direktörü Merih TÜZÜN
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Peugeot Genel Müdürü Jean Piere VIEUX

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri OTAY

OYDER Başkanı
H. Şükrü ILISAL
ve Devlet Bakanı
Zafer ÇAĞLAYAN

Fiat Satış Sonları Hizmetler ve Yedek Parça Direktörü Turhan ÇELTİKÇİOĞLUDoğuş Otomotiv CEO’su Ali BİLALOĞLU
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Petrol Ofisi A.Ş. Akaryakıt Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü Altuğ TEKÖZGEN vdf Grubu Genel Müdürü Kemal ÖREN

Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferansı'na 
Katkı Veren Sponsorlar
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Autoport (Marport) Liman İşletmeleri A.Ş. Direktörü Özgür KALELİOĞLU

Hürriyet Gazetecilik A.Ş. Reklam Grup Başkan Yardımcısı Batuhan EKİN

HDİ Sigorta A.Ş. Genel Müdürü Enis TALAŞMAN

İncitaş İş Geliştirme Müdürü Cihan ELBİRLİK Kavuklar Otomotiv Genel Müdürü Mehmet KAVUK

Akzo Nobel Kemipol Özel Müşteriler Müdürü Ozan HÜNLER

Tur Assist Yardım ve  Servis Ltd. Şti. Genel Müdürü A. Güven AYKAÇ

Turkcell Kurumsal Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Selen KOCABAŞ
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Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferansı'na 
Katkı Veren Sponsorların Standları
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Otomobil sektörünün 
geleceğine mobil 
teknolojilerin katkısı

Selen KOCABAŞ 
Turkcell Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

"Otomotiv sektörü,
teknoloji ve mobilitenin 
hüküm sürdüğü yeni 
dünyaya adapte olmaktan
 en büyük faydayı 
sağlayacak sektörlerin 
başında geliyor. Bu 
sektörde rekabet gücü, 
önemli ölçüde yenilikçiliğe
 ve teknoloji kullanımında
öncü olmaya dayalıdır."





68 MAYIS 2011

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Mobil teknolojilerde son gelinen noktayı nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

B ugün dünyada cep telefonu kullanıcı sayısı 5 mil-
yarı, internet kullanıcısı sayısı 2 milyarı geçmiş 
durumda. Bu rakam 6,9 milyar olan dünya nüfu-
sunun neredeyse üçte birine denk düşüyor.  Bu yıl 

sonunda cep telefonu abonesi sayısı 5,3 milyarı bulacak, bu-
nun 940 milyonu yüksek hızlı bağlantıya sahip olacak. Dünya 
nüfusunun yüzde 90’ından fazlası cep telefonu şebekelerinin 
kapsama alanında yaşıyor. Artık mobil teknolojileri dışlayan 
bir yaşam düşünmemiz mümkün değil. Müthiş bir teknolojik 
dönüşüm hızıyla karşı karşıyayız ve Türkiye’nin lider iletişim 
ve teknoloji şirketi Turkcell olarak bu dönüşümü dünyayla 
aynı anda insanımıza ve küresel pazarda rekabet eden şir-
ketlerimize yaşatmayı görevlerimiz arasında görüyoruz.  

Turkcell bu gelişmelerin neresinde?

Geleceğin dünyası, mobilite üzerine inşa ediliyor ve Turkcell, 
bu yeni dünyanın baş mimarlarından biri olmaya kararlı. 3G 
teknolojisini gösterdiğimiz kararlılıkla ülkeye getirmemiz ve 
yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde Türkiye, tarihte ilk kez 
bir teknoloji dalgasını tam zamanında yakaladı. Ericsson’un 
“Consumer Lab 2010” araştırmasına göre Türkiye, yüzde 48 
ile mobil genişbant memnuniyetinde, araştırmanın yapıldığı 
ülkeler arasında en yüksek orana sahip bulunuyor. Nüfusun 
yüzde 79’u mobil genişbantın ne olduğu biliyor. Bu bilinirlik 
yüzdesi de dünyada ilk sırada yer alıyor. 3G’deki bilinirlik se-
viyesi ise yüzde 84 seviyesinde bulunuyor. Bunlar Turkcell’in 
ülkemiz adına gurur duyduğumuz hizmetleri. Gerek bireysel 
gerekse kurumsal müşterilerimize daima en son teknolojiy-
le en kaliteli ürün ve hizmetleri sunuyoruz. Küresel  ve yerel 
rekabette bunun ne kadar büyük bir avantaj sağladığını en 
iyi kurumsal müşterilerimiz biliyor. Bugüne kadar hizmet-
lerimizle ulaştığımız 350 binin üzerinde kurumsal müşte-
rimizden her biri Turkcell farkını bire bir yaşadı. Kurumsal 
müşterilerimizin verimliliklerini artırmalarının yolu; teknoloji 
kullanımını artırmaktan ve mobil iletişimin sunduğu olanak-
ları iş süreçlerine entegre etmelerinden geçiyor. Mobil tek-
nolojilere öncülük etmeye, Türkiye’yi bilgi çağına taşımak 
için üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.Yani 
“Turkcell bu gelişmelerin neresinde?” sorusunu kısaca şöyle 
yanıtlayabiliriz: Küresel ölçekte en ön saflarda.  

Bir iletişimci olarak otomotiv sektörünündeki geliş-
meleri ve Türkiye’nin konumunu nasıl görüyorsu-
nuz?

Otomotiv sektörü, teknoloji ve mobilitenin hüküm sürdüğü 
yeni dünyaya adapte olmaktan en büyük faydayı sağlaya-
cak sektörlerin başında geliyor. Bu sektörde rekabet gücü, 
önemli ölçüde yenilikçiliğe ve teknoloji kullanımında öncü 
olmaya dayalı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde otomotiv 
sektörünün önde gelen firmaları, gelişen teknolojileri takip 
eden ve böylece fark yaratan şirketler. Biz, bu sektörün ba-
şarısına katkıda bulunmak için kolları sıvadık ve mobil tek-
nolojilerle gelen dönüşüme otomotivi de ortak etmek için 

vizyonumuzu onlarla paylaşıyoruz. Satış ekiplerinin ve tüm 
satışa giden ekiplerin eşgüdümünün sağlanması,  tekno-
lojiyi kullanıp üretim maliyetlerini düşürme, rakiplerinden 
farklılaşabilme gibi pek çok alanda onların yanındayız ve 
sunduğumuz fırsatlarla bunları sağlıyoruz. Şirketlerin mobil 
teknolojileri kullanarak, daha çevik, akıllı, rekabetçi olmala-
rını sağlamak amacıyla başlattığımız “Turkcell MobilŞirket” 
vizyonu, umuyoruz ki ülkemizin otomotivde küresel rekabet 
gücünü ve konumunu daha ileri taşımak adına önemli bir rol 
oynayacaktır. 

Mobil teknolojiler ile otomotivin ortak noktaları ne-
lerdir?

21. yüzyıl, hepimizin kabul edeceği gibi, mobilitenin yüzyılı. 
Mobil hayatın temel bileşenlerinden biri teknolojiyse diğeri 
elbette otomotiv. Ben, ikisinin birlikteliği sayesinde bugün 
birer hayalden ibaret olan pek çok fikrin yakın gelecekte ger-
çeğe dönüşme olanağı bulacağına inanıyorum. Otomotiv 
sektöründe mobil teknoloji çözümlerine örnek vermek ge-
rekirse; yakın gelecekte Connected World ile herkes ve her 
cihaz internete bağlı olacak. İnternete mobil bağlı arabalar 
artık sms atabilecek, problem anında servis çağırabilecek, 
trafik yoğunluğu hakkında bilgi edinilebilecek, otopark bil-
gisi öğrenilebilecek veya en yakın benzin istasyonu öğreni-
lebilecek. 

Turkcell’in sağladığı çözümler ile müşteriden bayiye kadar 
otomotiv sektöründe pek çok alanda verimlilik artacak. Mo-
bil teknolojileri kullanarak otomotiv sektöründe; 

Kampanya Tanıtımları ve Reklam Gönderimleri, Bayi ve Satış 
Ekipleri Eğitimi, Şirketlere Özel Mobil Uygulamalar ve Mobil 
Pazarlama gibi pek çok hizmetimiz var. 

Tanım itibarıyla karakteristik olarak yenilikçi bir yapıya sahip 
olan mobil teknolojiler ve otomotiv, hem dünyanın hem de 
ülkemizin geleceğinde çok önemli rol oynayacak. 





70 MAYIS 2011

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

vdf (Volkswagen Doğuş Finans)
Genel Müdürü 
Kemal ÖREN
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Otomotivde ithalatçı 
pozisyon tehlikeli
Dünya Gazetesi
Otomotiv sektörünün geleceği konferansında 
konuşan Bakan Ergün, sektörde ithalatçı 
pozisyona kayma riskine dikkat çekti.

Hem ceza 
hem plaket verdi 

Emre Özpeynirci
Hürriyet Gazetesi

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan,

OYDER Kongresi'nde Rekabet 

Kurulu'ndan en fazla para cezası

alan şirketlerin yöneticilerine bu kez

de plaket verdi.

2009 yılında küresel krizle birlikte 

düşen satışları canlandırmak için 

hükümet 15 Mart'ta ÖTV indirimini 

devreye sokmuş, satışlarda önemli

bir canlılık yaşanmıştı. Eylül ayına 

kadar kademeli olarak devam eden

ÖTV indirimi sayesinde global kriz

otomotiv sektörünü adeta teğet 

geçmişti. İşte bu ÖTV indirimi 

döneminde bazı firmaların indirimi

fiyatlarına yansıtmaması sonucunda 

piyasada bir çok şikayet ve söylenti 

dolaşmaya başlamıştı.

Çağlayan Rekabet Kurulu'nu

göreve çağırarak fırsatçıların ortaya 

çıkartılmasını istemişti. 

Çağlayan'ın bu uyarısının üstünden

tam 2 yıl geçti. Rekabet Kurulu bu 

süre zarfında yaptığı incelemeler 

sonucunda, 15 otomotiv şirketine 

toplam 277 milyon TL 'fiyat 

paslaşması' cezası kesti. Otomotiv

sektörünü şok eden bu cezayla ilgili

Zafer Çağlayan ilk kez konuştu.

Çağlayan'a OYDER Kongresi'nde bu

cezayı sorduğumda cevabı çok netti: 

"Ben zamanında firmaları uyardım. 

Uyarılarımı dikkate almaları gerekirdi. 

Bu uyarıların ardından evet Rekabet 

Kurulu'nu ben harekete geçirdim."

"Bakanım, sektöre kestiğiniz bu

büyük ceza üzerine, ben açıkçası 

tepkiler olabilir endişiseyle sizin bu

kongreye gelmenizi beklemiyordum"

yorumum üzerine Çağlayan, "Olur mu

öyle bir şey, ben sektörün Otomotiv 

bakanıyım ve hep yanındayım. Tabiki

geleceğim ve destekleyeceğim" 

cevabını verdi.
En fazla ceza yiyenlene kendi eliyle

plaket verdi
ZAFER Çağlayan, OYDER Kongresi'nde 

Rekabet Kurulu'ndan en fazla para 

cezası alan Ford Otosan Genel 

Müdürü Nuri Otay, Doğuş Otomotiv

CEO'su Ali Bilaloğlu, Renault Mais 

Genel Müdürü İbrahim Aybar ve 

Peugeot Genel Müdürü Jean Pierre

Vieux'a plaket verip, hatıra fotoğrafı

çektirdi.

Yerli otomobilde yabancı 
oyuncu transfer edilebilir
Sanayi Bakanı Nihat Ergün, otomotivde yerli marka
üretimine "global" bir açılım yaptı. Bakan Ergün, "Golü 
kimin attığı önemsiz, önemli olan maçı kazanmak" diyerek
transfere yeşil ışık yaktı! Haberturk Gazete otomotiv 
editörü Hakan Özenen'in haberi.

OYDER'in düzenlediği konferansa katılan Ergün,
"Otomotivde Türkiye"ye ait bir marka yabancı
oyuncularıyla da kazansa, elde edilen başarı yine 
Türkiye'nin hanesine yazılır" diye konuştu.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından
bu yıl üçüncüsü düzenlenen kongrede Türk 
otomotivinin tüm paydaşları bir araya geldi. Kongre,
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından 
14 Nisan'da açıklanan Otomotiv Sektörü Strateji
Belgesi'nin sektörün tüm tarafları tarafından ilk kez 
tüm yönleriyle tartışılması için uygun bir platform 
oldu. Kongrenin açılışında konuşan Ergün otomotiv
sektöründe güçlü ülkelerin, dünya ekonomisinde söz 
sahibi olduğuna dikkat çekerek, "Bir ülkede üretilen
modellerin yeniliği ile bu ülkenin gelişmişliği arasında
bir ilinti kurulabilir" dedi. Ergün, satış trendinin böyle
devam etmesi halinde iç pazarda 5 yıl içinde sadece 
binek otomobil satışlarının yılda 1 milyon adede 
ulaşacağını, ancak bunun Türkiye'nin ihracatçı ülke 
özelliğini yitirmesine de neden olabilecek bir tehlikeyi 
de barındırdığını söyledi. Ergün �Bu yüzden mevcut 
üreticilerin kaliteli binek modellerini Türkiye�de 
üretmeleri ve yerli bir markamızın oluşması zaruri hale 
geldi. Gerçek zenginlik satın almaktan ziyade, onu 
üretebilmekte� dedi. 

GÖRSEL BASINDA OYDER

Haber Türk, Gündem Ekonomi Programı
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-11401718.wmv

Bloomberg, HT Ekonomi Programı
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-11365930.wmv

TRT Haber, Ekonomi Ajandası Programı
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-11126204.wmv

CNBC-E, Finans Cafe Programı
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-11365432.wmv

CNN Türk, Paranın İzi Programı
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-11366422.wmv

CNBC-E, Finans Cafe Programı
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-11126204.wmv
TRT Haber 
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/002-11318932.wmv

döneminde bazı firmaların indirimi

fiyatlarına yansıtmaması sonucunda 

piyasada bir çok şikayet ve söylenti 
piyasada bir çok şikayet ve söylenti 

dolaşmaya başlamıştı.

Çağlayan Rekabet Kurulu'nu

göreve çağırarak fırsatçıların ortaya 

çıkartılmasını istemişti. 

Çağlayan'ın bu uyarısının üstünden
Çağlayan'ın bu uyarısının üstünden

tam 2 yıl geçti. Rekabet Kurulu bu 

süre zarfında yaptığı incelemeler 

sonucunda, 15 otomotiv şirketine 
sonucunda, 15 otomotiv şirketine 

toplam 277 milyon TL 'fiyat 

paslaşması' cezası kesti. Otomotiv

sektörünü şok eden bu cezayla ilgili
sektörünü şok eden bu cezayla ilgili

Zafer Çağlayan ilk kez konuştu.

Çağlayan'a OYDER Kongresi'nde bu

cezayı sorduğumda cevabı çok netti: 

Genel Müdürü İbrahim Aybar ve 

Peugeot Genel Müdürü Jean Pierre

Vieux'a plaket verip, hatıra fotoğrafı
Vieux'a plaket verip, hatıra fotoğrafı

çektirdi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN
PARLAK GELECEĞİNE 
YÜREKTEN İNANIYORUZ
Oyder Başkanı H. Şükrü Ilısal ise yaşanan global
ekonomik krizin ardından otomotiv sektörünün dünyada 
yeniden  yapılandığını, çevreci ürünlerin giderek daha 
önem kazandığını söyledi.
Otomotivde global marka yaratabilen sınırlı ülke
olduğuna işaret eden Ilısal, bu ülkelerin en önemli 
güçlerinin tartışılmaz şekilde gelişmiş iç pazarları 
olduğunun altını çizdi.
Türkiye'nin küresel Oyuncu olabilmesi için önemli 
fırsatlar bulunduğunu, nüfusunun genç ve dinamik 
olduğunu, bundan faydalanmak gerektiğini dile 
getiren Ilısal, "Türkiye'yi otomotiv üssü yapacak 
çalışmaları hep birlikte geliştirmeliyiz" dedi.

Çevreci araçlara 
destek geliyor
OYDER'in düzenlediği kongrede konuşan Sanayi 
BakanıNihat Ergün, hibrit ve emisyonu düşük 
modellere teşvik üzerinde çalıştıklarını, bütçe 
elverdiğinde ÖTV’nin de düşürüleceğini söyledi.

Emre ÖzpeynirciEmre Özpeynirci
Hürriyet GazetesiHürriyet Gazetesi

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan,

OYDER Kongresi'nde Rekabet 

Kurulu'ndan en fazla para cezası

alan şirketlerin yöneticilerine bu kez
alan şirketlerin yöneticilerine bu kez

de plaket verdi.

2009 yılında küresel krizle birlikte 

düşen satışları canlandırmak için 

hükümet 15 Mart'ta ÖTV indirimini 

devreye sokmuş, satışlarda önemli

bir canlılık yaşanmıştı. Eylül ayına 

kadar kademeli olarak devam eden

ÖTV indirimi sayesinde global kriz
ÖTV indirimi sayesinde global kriz

otomotiv sektörünü adeta teğet 
otomotiv sektörünü adeta teğet 

geçmişti. İşte bu ÖTV indirimi 

Kurulu'nu ben harekete geçirdim."

"Bakanım, sektöre kestiğiniz bu

büyük ceza üzerine, ben açıkçası 

tepkiler olabilir endişiseyle sizin bu

kongreye gelmenizi beklemiyordum"

yorumum üzerine Çağlayan, "Olur mu

öyle bir şey, ben sektörün Otomotiv 

bakanıyım ve hep yanındayım. Tabiki

geleceğim ve destekleyeceğim" 
geleceğim ve destekleyeceğim" 

cevabını verdi.
En fazla ceza yiyenlene kendi eliyle
En fazla ceza yiyenlene kendi eliyle

plaket verdi
ZAFER Çağlayan, OYDER Kongresi'nde 

Rekabet Kurulu'ndan en fazla para 

cezası alan Ford Otosan Genel 

Müdürü Nuri Otay, Doğuş Otomotiv

Milli otomobilinçalışmaları bittiHürriyet GazetesiOSD Başkanı Kudret Önen, Otomotiv Yetkili 

Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen 

“Otomotiv Sektörünün Geleceği” konulu konferansta

 yaptığı konuşmada, milli otomobil projesinin 

umutlanmak için büyük bir şans olduğunu söyledi.



"Ben zamanında firmaları uyardım. 

Uyarılarımı dikkate almaları gerekirdi. 

Bu uyarıların ardından evet Rekabet 

Kurulu'nu ben harekete geçirdim."

"Bakanım, sektöre kestiğiniz bu

büyük ceza üzerine, ben açıkçası 

tepkiler olabilir endişiseyle sizin bu

kongreye gelmenizi beklemiyordum"

yorumum üzerine Çağlayan, "Olur mu

öyle bir şey, ben sektörün Otomotiv 

bakanıyım ve hep yanındayım. Tabiki

geleceğim ve destekleyeceğim" 

cevabını verdi.
En fazla ceza yiyenlene kendi eliyle

plaket verdi
ZAFER Çağlayan, OYDER Kongresi'nde 

Rekabet Kurulu'ndan en fazla para 

cezası alan Ford Otosan Genel 

Müdürü Nuri Otay, Doğuş Otomotiv

CEO'su Ali Bilaloğlu, Renault Mais 

Genel Müdürü İbrahim Aybar ve 

Peugeot Genel Müdürü Jean Pierre

Vieux'a plaket verip, hatıra fotoğrafı

çektirdi.
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Otomotiv Pazarı 
Ocak-Nisan 2011
Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı 
Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif 
ticari araç toplam pazarı 259.182 adet 
olarak gerçekleşti. 157.982 adet olan 2010 
yılı Ocak-Nisan dönemi otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
%64,06 oranında arttı. 

Türkiye otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde 
otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 259.182 adet olarak 
gerçekleşti. 157.982 adet olan 2010 yılı Ocak-Nisan dönemi oto-
mobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %64,06 
oranında arttı. 2011 yılının ilk ayında otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı %122,89 büyürken, aynı yılın Şubat (%87,97), Mart 
(%51,15) ve Nisan (%41,14) aylarında büyüme oranlarında düşüş 
gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Nisan dönemi otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı en yüksek satış değerine ulaştı.

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %70,34 artarak 176.730 adete ulaştı. 
Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk ayında %137,16 büyürken, Şu-
bat (%88,87), Mart (%59,09) ve Nisan (%47,30) aylarında büyüme 
oranları geriledi.

2011 yılı ilk 4 aylık toplam hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın 
aynı 4 aylık dönemine göre %52,04 artarak 82.452 adet seviye-
sinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı, 2011 yılının ilk ayın-
da %98,92 büyürken, Şubat (%86,20), Mart (%36,01) ve Nisan 
(%28,91) aylarında büyüme oranları geriledi. 2011 yılı Ocak-
Nisan döneminde hem otomobil hem de hafif ticari araç pazar 
satışlarında en yüksek satış değerine ulaşıldı.

2011 yılı Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 
77.551 adet olarak gerçekleşti. 54.946 adet olan 2010 yılı Nisan 
ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre satışlar %41,14 ora-
nında arttı. 2011 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar-
satışları en yüksek satış değerine ulaştı.

2011 yılı Nisan ayında otomobil satışları geçen yılın Nisan ayına 
göre %47,3 oranında artarak 53.835 adet olarak gerçekleşti. 2011 
yılı Nisan ayında otomobil pazar satışlarında en yüksek satış de-
gerine ulaşıldı. 2011 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı geçen 
yılın Nisan ayına göre %28,91 oranında artarak 23.716 adet sevi-
yesinde gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil 
pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya 
%85 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 150.221 adet ile 
sahip oldu. Ardından %13 pay ile 1600-2000cc aralıgındaki oto-
mobiller ve %2 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. Geçen 
sene aynı döneme göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında 
%68 artıs, 1600-2000cc aralıgında motor hacmine sahip otomo-
bil satışlarında %89 artıs ve 2000cc üstü otomobillerde de %57 
artış görüldü. 

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

Ocak-Nisan 2011 Otomotiv Pazarı
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Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Nisan 2011

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Nisan 2011

Otomotiv Pazarı Ocak - Nisan 2011

Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2010 12.594 20.651 33.958 36.549 40.467 42.086 41.399 42.222 42.477 47.859 50.061 99,461

2011 29.868 39.004 54.023 53.835

Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2010 7.501 10.521 17.811 18.397 18.910 18.810 19.946 19.542 21.337 25.545 23.901 48.908

2011 14.921 19.590 24.225 23.716
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2011 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %43,4 artarak 81.879 adete, üretim %15,8 artarak 104.005 adete, ithalat %53,2 
artarak 48.727 adete, ihracat ise %15 artarak  69.942 adete ulaşırken, ihracat değeri de %10,6 artarak 1 milyar 637 milyon dolar seviyesine  ulaştı. 
2011 yılı Ocak-Nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar %67,1  artarak 274.420 adete, üretim %17,6 artarak 408.424 
adete, ithalat %73,6 artarak 164.774 adete,  ihracat %7,3 artarak 283.627 adete ve ihracat değeri de %10 artarak 6 milyar 288 milyon dolar seviye-
sine ulaştı. 

Dönem Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($)

Nisan 2010 57.079 89.817 31.807 60.835 1.480.784.970

Nisan 2011 81.879 104.005 48.727 69.942 1.637.855.382

 (%) 43,4 15,8 53,2 15,0 10,6

*	 Pazar:	Binek	Otomobil,	Hafif	Ticari	Araç	ve	diğer	motorlu		taşıtlar	toplamıdır.
**	 Ana	ve	yan	sanayii	toplamıdır.	

Dönem Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($)

Ocak-Nisan 2010 164.270 347.440 94.904 264.307 5.715.945.611

Ocak-Nisan 2011 274.420 408.424 164.774 283.627 6.288.350.759

 (%) 67,1 17,6 73,6 7,3 10,0

*	 Pazar:	Binek	Otomobil,	Hafif	Ticari	Araç	ve	diğer	motorlu		taşıtlar	toplamıdır.
**	 Ana	ve	yan	sanayii	toplamıdır.	

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar %67,1  oranında artarak 274.420 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı 
Nisan ve Ocak-Nisan döneminde  toplam otomotiv pazarında en yüksek satışa ulaşıldı. 

% 137,16 % 88,87
% 59,09

% 98,92

% 86,20
% 36,01 % 28,91

Kaynak:	OSD

Kaynak:	OSD
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2011 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Satışları

2011 Nisan Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini)   938           938 1%

B (Entry) 24.544 38.067 1.382 1.816 1.078 25 1.034 67.956 38%

C (Compact) 41.186 25.161 1.332 2.282   504 7.839 78.304 44%

D (Medium) 15.261 19 424 9   661 6.098 22.472 13%

E (Luxury) 4.476 31 6 37   136 1.356 6.042 3%

F (Upper Luxury) 322         92 604 1.018 1%

Toplam 85.799 64.216 3.144 4.144 1.078 1.418 16.931 176.730 100%

Yüzde 49% 36% 2% 2% 1% 1% 10% 100%  

2010 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Satışları

2010 Nisan Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini)   432           432 0%

B (Entry) 18.197 21.156 985 830 524 23 183 41.898 40%

C (Compact) 26.103 12.241 831 1.583   426 3.035 44.219 43%

D (Medium) 9.514 195 223 23   433 3.521 13.909 13%

E (Luxury) 1.635   6 58   35 815 2.549 3%

F (Upper Luxury) 126         63 556 745 1%

Toplam 35.892 34.024 2.045 2.494 524 980 8.110 103.752 100%

Yüzde 53% 33% 2% 2% 1% 1% 8% 100%  

Ocak - Nisan 2010/2011 Otomobil Satışları Değişim Oranı

Değişim 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini)   117%           117%

B (Entry) 35% 80% 40% 119% 106% 9% 465% 62%

C (Compact) 58% 106% 60% 44%   18% 158% 77%

D (Medium) 60% -90% 90% -61%   53% 73% 62%

E (Luxury) 174%   0% -36%   289% 66% 137%

F (Upper Luxury) 156%         46% 9% 37%

Toplam 54% 89% 54% 66% 106% 45% 109% 70%

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarı segmentinin %83’ünü yine vergi oranları  düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlardan oluşturdu.  2011 yılı ilk 4 aylık  toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine  
%44 pay alan C (78.304 adet)  segmenti ve hemen ardından yine %38 pay ile B (67.956 adet)  segmenti ulaştı. Bu segmentlerin ardından 
%13 pay, 22.472 adet ile D segmenti yer aldı.    2011 yılı Ocak-Nisan dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih  
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%49 pay, 85.799 adet) oldu. Sedan otomobilleri  %36 pay ve 64.216 adet satış ile H/B ve %10 pay 
ve 16.931 adet satış ile SUV otomobiller  takip etti 2011 yılı Ocak-Mart dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok 
tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48) oldu. Sedan otomobilleri %36 pay ile H/B ve %10 pay ile SUV otomobiller takip etti.  

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

Kaynak:	www.odd.org.tr
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MOTOR HACMİ 2011 Nisan Sonu 2010 Nisan Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 150.221 85% 89.333 86% 68% 37% 18%

1600cc-2000cc 
arası 23.064 13% 12.224 12% 89% 60% 18%

2000cc üzeri 3.445 2% 2.195 2% 57% 84% 18%

Toplam 176.730 100% 103.752 100% 70% Vergi Oranları

DİZEL
2011 Nisan Sonu 2010 Nisan Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 4 0% 9 2% -56%

B (Entry) 37.736 56% 21.578 52% 75%

C (Compact) 49.036 63% 23.289 53% 111%

D (Medium) 13.173 59% 5.583 40% 136%

E (Luxury) 5.475 91% 1.972 77% 178%

F (Upper Luxury) 876 86% 624 84% 40%

Toplam 106.300 60% 53.055 51% 100%

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2011 Nisan Sonu 2010 Nisan Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 445 47% 249 58% 79%

B (Entry) 10.712 16% 7.201 17% 49%

C (Compact) 24.947 32% 13.828 31% 80%

D (Medium) 15.497 69% 8.454 61% 83%

E (Luxury) 6.026 100% 2.529 99% 138%

F (Upper Luxury) 1.018 100% 743 100% 37%

Toplam 58.645 33% 33.004 32% 78%

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en  yüksek paya %85 oranıyla yine 1600cc altın-
daki otomobiller 150.221 adet ile sahip oldu. 

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde dizel otomobil satışları geçen yıla oranla %100 oranında  artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde 
176.730 adet olan toplam otomobil satışının  106.300 (%60) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil  
satış adetleri geçen yılın aynı dönemine ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel  payı %51’den %60’e yükseldi. 

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılının  aynı dönemine oranla %78 arttı. 2011 yılı Ocak-
Nisan döneminde 176.730 adet olan toplam  otomobil satışının 58.645 (%33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 2011 yılı  
Ocak-Nisan dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı 
otomobil satışlarının payı %32’den %33’e yükseldi. 

AVRUPA OCAK – MART 2011 DÖNEMİ OTOMOBİL PAZARI
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil satışlarında, 2011 yılı Nisan ayında 2010  yılı Nisan ayına göre %3,8 daralma yaşan-
dı ve 1.128.327 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2011 Nisan ayında en sert düşüş %43,7 ile  
Romanya’da gerçekleşirken, ardından %23,3 ile İspanya ve %18,1 ile Yunanistan’da görüldü.  Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Lük-
semburg, Fransa ve Portekiz’de yer aldı. 2011 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla;  İzlanda 
%270,9, Litvanya %100,3 ve Letonya %96,3 oranıyla yer aldı. Türkiye otomobil satışları 2011 yılı Nisan ayında geçen yılın Nisan ayına göre 
%47,3 oranında artarak 53.835 adet olarak gerçekleşti. 

AVRUPA OCAK – MART 2011 DÖNEMİ TİCARİ ARAÇ PAZARI
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2011 yılı Mart ayında 2010  yılı Mart ayına göre %6 artış kaydetti ve 181.059 
adet pazar gerçekleşti.   AB (27) ve EFTA ülkelerinde 2011 Mart ayında en sert düşüş %57,5 ile Yunanistan’da  gerçekleşirken, ardından %37,1 
ile Slovakya ve %27,2 ile İtalya’da daralma yaşandı.  Bulgaristan, Portekiz, İzlanda ve İspanya ise bu ülkeleri takip etti. 2011 Mart ayında 
geçen  yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sRomanya %124,6 ve Letonya %100 oranıyla yer aldı. Ka
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ANALİZ

Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Mart 2011 Dönemi (Kaynak: ACEA)
1 Almanya
2 Fransa
3 İngiltere
4 İtalya
5 İspanya
6 Hollanda
7 Belçika
8 Türkiye
9 Avusturya
10 İsviçre
11 İsveç
12 Polonya
13 Portekiz
14 İrlanda
15 Çek Cumhuriyeti
16 Danimarka
17 Finlandiya
18 Norveç
19 Yunanistan
20 Slovenya
21 Slovakya
22 Lüksemburg
23 Macaristan
24 Romanya
25 Bulgaristan
26 Estonya
27 Litvanya
28 Letonya

228.532
223.204

176.730
121.182

100.439
98.704
91.478

60.026
56.676
56.646

35.458

21.372

15.097
14.678
5.750

4.605
4.021
2.544

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.200.000

Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-Mart 2011 Dönemi (Kaynak: ACEA)
1 Fransa
2 İngiltere
3 Türkiye
4 İtalya
5 Almanya
6 İspanya
7 Hollanda
8 Belçika
9 İsveç
10 Polonya
11 Portekiz
12 Norveç
13 Avusturya
14 İsviçre
15 Danimarka
16 İrlanda
17 Finlandiya
18 Çek Cumhuriyeti
19 Macaristan
20 Yunanistan
21 Romanya
22 Slovenya
23 Slovakya
24 Lüksemburg
25 Bulgaristan
26 Estonya 241
27 Litvanya 206
28 Letonya 123
29 İzlanda

72.341

58.736
52.645

52.297
27.815

18.915
18.123

10.484
8.869
8.696
8.300

7.609
6.994

5.352
4.978
3.512

2.683
2.330
1.899

1.714
1.674
1.230
866
519

383
344
213

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

1.029.654
817.211

696.082
671.788

279.960

52.417
47.058

45.146

21.660

18.644

120.000

109.696

52

1.000.000
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