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26. OYDER Diyalog Toplantısı
Adana'da gerçekleştirildi

OYDER Başkanı Z. Alp 
Gülan, "İç pazardaki 
sınırlı büyüme ve 
dengesiz talebe 
rağmen, sanayimiz 
ihracata yönelik 
devamlı yatırım ile 
üretim kapasitesini 
yılda 1.8 milyon adede 
yükseltti" dedi.

Otomotiv yetkili satıcıları arasındaki 
iletişimi ve dayanışmayı geliştirmeyi 
hedefleyen OYDER’in Adana’da 
gerçekleştirdiği bölgesel toplantıda 
farklı şehirlerden farklı markaların 
yetkili satıcıları bir araya geldi.

OYDER Başkanı Z. Alp Gülan

Sektörün genel görünümü

OYDER 26. Diyalog Toplantısı'nda, Adana 
bölgesindeki yetkili satıcılara ve paydaşlara, 

otomotiv sektörünün genel görünümü ve dünyadaki 
gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Diyalog 
Toplantısı'nın açılışını gerçekleştiren OYDER 
Başkanı Z. Alp Gülan, Türkiye otomotiv sektörü 
ihracatının yeni modellerin katkısı ve AB’de artan 
talep ile %12 arttığına değinerek, kur paritesi 
etkisinden dolayı dolar bazında bir önceki yıla göre 
düşüş gösterdiğini söyledi.

Sanayimiz ihracata yönelik üretim
kapasitesini artırdı

Z. Alp Gülan, iç pazarda talebin yüzde 25'in 
üzerinde artış gösterdiğini ifade ederek; "Otomotiv 
sanayii üretimi, artan iç talep ve büyüyen ihracat ile 
rekor düzeye çıktı. Yılı 1,4 milyon adet üretim ve 1 
milyon adet ihracat rakamı ile kapatmış olduk. Bu  
rakamlar sektör ve ülkemiz adına gerçekten gurur 
duyduğumuz bir tablo. İç pazardaki sınırlı büyüme 
ve dengesiz talebe rağmen, sanayimiz ihracata 
yönelik devamlı yatırım ile üretim kapasitesini yılda 
1.8 milyon adede yükseltti" dedi.

2016 yılında pazar 900-950 bin adetler 
seviyesinde gerçekleşebilir

OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, 2016 yılına ilişkin 
sektörü etkileyecek konuları kısaca özetlemeye 
çalıştı. Gülan, "2016 yılında FED’in ekonomideki 
iyileşmeye paralel olarak  faiz artırma beklentisi, 
Çin ekonomisindeki gelişmeler ve gelişmekte 
olan ülkelere etkisi, AB ekonomisindeki gelişim 

ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomik 
toparlanmayı desteklemek amacıyla parasal 
genişlemeye devam etme kararı, Jeopolitik 
gelişmeler, OVP hedefleri ve TCMB’nin enflasyonla 
mücadele kararlığı, Cari işlemler açığındaki gelişim, 
yapısal reformlara ait atılacak adımlar ve Ekonomik 
aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı sektörümüzü 
doğrudan etkileyecek konuların başında 
gelmektedir. Bu gelişmeler ışığında 2016 yılında 
otomotiv pazarının 900-950 bin adetler seviyesinde 
gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" açıklamasında 
bulundu.

Açıklamasında sektörün 2016 beklentilerine yer 
veren Gülan, bu çerçevede OYDER'in her sene 
yaptırdığı "Müşteri Profili ve değerlendirmeleri" 
anketinden sonuçlar paylaştı. Sonuçlara göre, 
otomotiv satışlarının yüzde 58'inin taşıt kredisi ile 
yapılmasının önemli konuların başında geldiğini 
bildiren Gülan, şu değerlendirmelerde bulundu: 
"Değerlendirmelerimize göre sektörün kredi 
kullanımı ve faiz oranlarına son derece duyarlı 
olduğu anlaşılıyor. BDDK'nın krediler üzerindeki 
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Bölge toplantısında 
sektörün değerli 
temsilcilerini ve 
satıcılarını doğrudan 
ilgilendiren konuların 
yanı sıra İstanbul 
Anadolu Adliyesi İş 
Mahkemesi’nde aktif 
hakimlik görevinde 
bulunan İbrahim Halil 
Şua’nın “İş Hukuku 
Sorunları” konusunda 
bilgilendirici 
konuşmaları yer aldı. 

baskısı ve faizlerin yukarı yönlü hareketi satışlar 
üzerinde aşağı yönlü baskılama yaratıyor. FED'in 
kademeli faiz artışı, Avrupa Merkez Bankası'nın 
parasal genişlemede başarılı olamaması ve 
ülkemizdeki yukarı yönlü faiz artışı ihtimali 2016 
yılı için sektörün önemli konularından olacaktır.

Ayrıca yaşanan jeopolitik gelişmeler ve bir türlü 
sonuçlanamayan Suriye meselesi de tedirginlik 
yaratan konularımız içinde yer alıyor. Güneydoğu 
bölgemizdeki terör olayları da o bölgede yaşayan 
meslektaşlarımızda uzun bir süredir sıkıntı 
yaratmaktaydı ve bunun 2016 yılına taşınması da 
bölgedeki ticareti etkilemeye devam edecek."

Gülan, bu yıl, hedeflenen yapısal reformların hayata 
geçmesi, başkanlık tartışmaları ve yeni anayasa 
sürecinin ticari hayatın önemli gündemi olacağını 
belirterek, "Bu konularda karşılıklı anlayış ve 
toplumsal mutabakat ile yol alınması durumunda 
ülkemizin kazançlı çıkacağı bir sonuç elde edilebilir. 
2015 yılı büyüme rakamları yüzde 3- 4 bandında 
gerçekleşecek, bu oran Türkiye'nin minimum yüzde 
5 büyüme zorunluluğunun altında. 2016 yılında da 
büyüme yüzde 3-4 aralığında olacak gibi görünüyor. 
Bu durum sektör açısından iç pazarda daralma 
senaryolarını destekleyecek bir görüntü ortaya 
çıkarıyor. Tahminlerimiz, 2016'da pazarın da yüzde 
5-10 aralığında daralacağı yönünde" ifadelerini 
kullandı.

"2016 yılının tüm ülkemize huzur getirmesini 
diliyoruz" temennisini dile getiren Gülan, 
açıklamasında yetkili satıcılık müessesinin 
durumuna ilişkin de bilgi verdi. Gülan, şunları 
kaydetti: "Yetkili satıcılar tarafında yaşanan araç 
satışlarındaki karsızlık problemi artık çok yönlü bir 
şirket olunması gerektiğini tüm meslektaşlarımıza 
gösterdi. Bu probleme çözüm üretmek adına bin 
yetkili satıcı, gerek kullanılmış araç satış departmanı 
gerekse sigorta acenteliklerini daha güçlü hale 

getirmek, daha fazla aksesuar ve araç koruma 
paketleri satmak üzere yatırım yapmaya başladılar.

Bunlar olmadan plazaların ayakta kalmaları pek 
mümkün görünmüyor. Bu durum sadece ülkemize 
özel de değil, Avrupa'da da aynı durum söz konusu. 
Orada da plazalarda yapılan her bir sıfır araç satışı 
kadar, kullanılmış araç satışı yapılması gerekiyor. 
Aksi durumda  plaza giderleri karşılanamıyor.

Aynı zamanda operasyon sadece sıfır araç satışı 
veya servis hizmetlerinden dolayı değil, kullanılmış 
araç satışları, sigorta satışları, aksesuar satışları, 
araç koruma sistemleri gibi ilave kar merkezlerinin 
organize edilmesini gerekli hale getiriyor. Bugün 
biz de artık bu konulara önem vermeye başlamış 
durumdayız".

Kur Hareketleri Piyasayı Belirliyor

Otomotiv sektöründe kur hareketleri araç 
maliyetlerini en çok etkileyen faktörlerden birisi. 
Kurlardaki dalgalanmalar ve artışlar fiyatlara 
kısa vadede hemen yansıtılmasa da uzun vadede 
fiyatların artmasına ve bu doğrultuda talebin 
daralmasına yol açıyor. Kurların yükselmesi ve 
üzerinde hem fikir olunan kritik eşiklerin aşılması, 
tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv pazarının 
gelişimi üzerinde de olumsuzluklara yol açıyor. 
Bu olumsuz etki ithalatı olduğu kadar, üretim 
maliyetlerinin bir bölümü dövize endeksli olan 
ihracatı da kaçınılmaz olarak etkiliyor. Sektör olarak 
2016 yılında da döviz kurlarındaki hareketleri çok 
ciddi olarak takip etmeye devam edeceğiz.  

Bizce kişi başına düşen milli gelirin artışı ile birlikte 
Türkiye otomotiv pazarı çok daha fazla büyüyecek 
ve oldukça geride olduğumuz her bin kişiye düşen 
otomobil sayısı da yukarılara taşınacaktır. Ayrıca, 
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Sahibinden.com

Sahibinden.com en başta emlak, alışveriş, vasıta ve diğer kategorilerde 
Türkiye'nin en büyük Türkçe içerik sitesi ve  Türkçe içerikli Türkiye'de en çok 
ziyaret edilen sitesi. 5 milyon farklı ilanı olan, her ay 33 milyon tekil ziyaret-
çi ve bu ziyaretçiler 4 milyar sayfa görüntülüyor. Ziyaret başına 36 sayfa gö-
rüntüleniyor ve her ziyaretçi yaklaşık16 dakika zaman geçiriyor. Her ay 118 
milyon ziyaret gerçekleşiyor. Yaklaşık 500 bin aktif ilan, sadece vasıta kate-
gorisinde 18 milyon tekil ziyaretçi ve bu ziyaretçiler 2 milyar sayfa görüntü-
lüyor. Ziyaret başına 34 sayfa gösterimi mevcut. Vasıta için siteye girip arama 
yapanlar toplam 15 dakika süre geçiriyor ve her ay 60 milyon ziyaret gerçek-
leşiyor. 

Yetkili bayilerimiz için ilan detay kısmında artık ''yetkili bayi'' ibaresi yer al-
maktadır. Arama sonuç sayfasında yetkili bayiye özel sekme olacak. Ilan de-
tay ve arama sayfalarında markalara ait amblemler yer alacak. Arama sonuç 
sayfalarında yetkili bayiler görünecek. Ilan detay kısmında daha önce sahi-
binden ve galeriden yazıyordu. Artık yetkili bayiden ibaresi olacaktır. Ayrıca 
sahibinden.com web sayfamız içerisinde de yine yetkili bayi olduğunu göre-
bilecekler. Arama listelerinde de tüm ilanların yanında yetkili bayi ibaresi ile 
birlikte markaya ait logolar da yer alacak.   

güçlü bir üretim ve güçlü bir iç pazar yapısı olan 
ülkelerde yeni yatırımların yapılmasının önünü 
açtığı görülmektedir. İç pazarımız güçlendikçe 
dünyanın önemli markalarının ülkemize yatırım 
yaparak istihdama katkı sağlayacağını umuyoruz.

Her bin kişiye düşen araç adedini görmek için 
basit bir hesap yaparsak, bugün Türkiye’de halen 
trafikte olan 19 milyon 800 bin motorlu kara 
taşıtı bulunuyor. 78 milyon nüfus yapımıza göre 
ülkemizde her bin kişiye düşen araç sayısı 250 adet 
oluyor ve bunlardan 129 tanesi binek otomobil. Bu 
rakam AB ülkeleri ortalamasının çok altındadır. 
AB ülkeleri ortalaması 650 iken komşumuz 
Bulgaristan’da bile bu oran 400’ün üzerinde. 
Dolayısıyla ülkemizde hem demografik yapısı 
hem de muazzam ticari potansiyeli olmasından 
dolayı önemli bir pazar olmayı sürdüreceğini 
görebiliyoruz.

İkinci El Satışları da Arttı

Sektörümüzdeki olumlu gelişmeler yalnızca sıfır 
otomobil satışında değil, ikinci el satışlarında da 
görüldü. Şu an itibariyle Türkiye’de ikinci el araç 
satışları 2010 yılında uygulamaya alınan ASBİS 
üzerinden yapılmaya başladı ve bugün 100 TL bedel 
ile aracın satış işlemini sadece Noter üzerinden 10 
dakikada gerçekleştirebiliyorsunuz. TÜİK verilerine 
göre son 12 ayda 4,4 milyon adet ikinci el binek 
otomobil el değiştirmiş durumda. Dolayısıyla 2015 
sıfır binek araç satışının 725 bin adet olduğu bir 
yerde 4,4 milyon adet ikinci el otomobil satılması bu 
pazarın her geçen gün daha da önemini artıracağını 
gösteriyor. 

Otomotiv pazarı batıdan doğuya kayıyor

2005 yılında 700 bin araç satıldığının bilgisini veren 
Z. Alp Gülan, "2014 yılında 760 bin adet araç satışı 

gerçekleşti. 2005 yılında Çin, 2 milyon 200 bin adet 
satış yapmış. Geçen yıl ise 25 milyon  araç satışı 
yaptılar. Yüzdesel bir kıyaslama yaptığımızda bizim 
pazarımızın çok da fazla artmadığını görebiliyoruz. 
Sadece bu rakamlar, son derece net bir şekilde 
pazarın Hindistan ve Çin'e doğru kaydığını 
gösteriyor. Dolayısıyla pazarın geliştiği bölgeler 
otomotiv üretimini de kendine doğru çekiyor" dedi.

Bizde her bin kişiye 250 araç düşüyor

Türkiye'deki otomotiv pazarının potansiyeline 
dikkat çeken OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, 
"Otomotiv ticaretinde bir kârsızlık sorunu 
yaşanıyor. Fakat iyimser bir açıdan yani her bin 
kişiye düşen araç sayısına da bakarak, pazarın 
potansiyelini görmek gerekiyor. Romanya'da her 
bin kişiye 224 araç düşüyor. Türkiye'de çok değişik 
rakamlar telafuz edilse de 80 milyon nüfusumuzla, 
sahip olduğumuz 20 milyon aracımıza bakarak 
ülkemizde her bin kişiye 250 araç düşüyor 
diyebiliriz. Bu rakama sadece araç olarak değil 
binek otomobil olarak bakarsak, Türkiye'de toplam 
pazarın yüzde 51'i binek otomobil olduğunu 
düşünüp bir hesap yapabilirsek o zaman her bin 
kişiye 125 araç düştüğünü görebiliriz. Bu rakamla 
Yunanistan'ın bile altında kalmaktayız. 

İyimser tarafından bakarsak bu rakamlar, bizim 
büyük bir potansiyel taşıdığımızı gösteriyor. 
Otomotiv pazarı olarak gidecek daha çok uzun bir 
yolumuz olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Otomotivde 
Avrupa'daki en yüksek vergi Macaristan'da alınıyor. 

OYDER'in sponsor 
kuruluşlarının yöneticileri 
otomotiv sektörüne özel 
uygulamalarını ve yeni 
teknolojilerini paylaştılar. 
Ayrıca, Adana Bölge 
Toplantımıza Adana, 
Mersin ve Hatay’dan 
katılan meslektaşlarımıza 
çok teşekkür ediyoruz.
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Kurların yükselmesi 
ve üzerinde hem 
fikir olunan kritik 
eşiklerin aşılması, 
tüm sektörlerde 
olduğu gibi otomotiv 
pazarının gelişimi 
üzerinde de 
olumsuzluklara yol 
açıyor.

OYDER'in Strateji Belgesi'ne katkıları sürüyor

Otomobilin hala sosyal statüde birinci sırada 
olduğunu bilgisini hatırlatan Z. Alp Gülan, 
"Otomobil Strateji Belgesi üzerinde çalışıyoruz, 
hükümetimiz ne zaman çağırsa gidiyor, 
görüşlerimizi kamu yönetiminin bilgisine 
sunuyoruz. OYDER olarak 2023 hedeflerinin 
gerçekleşmesini diliyoruz, hedefler tekrar revize 
edilmek durumunda. Bu konuda dernek olarak 
katkılarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Rekabet Kurumu ile çalışmalarının devam ettiğini 
söyleyen Z. Alp Gülan, yeni bir taslak metin 
hazırlandığının bilgisini verdi. Taslakta riskli, 
iki ucu açık kelimeler yer aldığını aktararak, 
"Taslak metinde yanlış anlaşılabilecek kelimeler 
var. Garanti süresi içerisinde müşteri ödemeli 
yapılan hizmetlerin garanti süresinde olsa bile 
aracın garantisinin bozulup ya da bozulmayacağı 
konusunda muallak söylemler vardı. Konuyla ilgili 
Sanayi Bakanlığı ile bir araya geldik. Umuyorum, 
beklentilerimiz doğrultusunda düzeltmeler 
yapılacaktır' dedi.

OYDER'in faaliyetlerinden söz eden Z. Alp Gülan, 
ODD, OSD, TAYSAD ve TOKKDER ile çok yoğun 
ve yakın çalıştıklarını dile getirerek, "Sektör kuruluş 
toplantıları İTO, TOBB ile sürekli devam ediyor. 
İstanbul Ticaret Odası ile sertifika programımız 
devam ediyor" diye konuştu..

Uzun zamandır üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
20 yaş üstü araçların hurda statüsünde dönüşüm 
merkezlerine gönderilmesi konusu her geçen 
gün daha da önem kazanmaya devam ediyor 
gördüğünüz gibi. Özellikle 20 yaş üstü olan araçların 
gerek önemli güvenlik sorunları yaratmalarından 
dolayı gerekse çevresel tahribatta önemli bir etken 
olmaları dolayısıyla trafikten çekilmeleri ile ilgili 

devletin alacağı stratejik kararlar sektörün yönünü 
değiştirebilir. 

Bu yönde sektör dernekleri olarak ortak çalışmalar 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ekonomik 
ömrünü tamamlamış araçlara yönelik yapılacak 
bir düzenleme hem trafiği rahatlatacak, hem 
karayollarında daha güvenli araçlar ile seyahat 
edilebilecek hem de bugün gündemde olan hava 
kirliliğine karşı etkili bir önlem alınabilecek. Ayrıca 
bu karar ile otomotiv sektörü de olumlu bir gelişim 
içine girebilir. Ekonomi bakanlığının derneğimizin 
de katkılarıyla düzenleyeceği sektörel büyük bir 
çalıştayın da otomotivde yaşanan çeşitli sorunların 
tartışılacağı ve çözüm yollarının araştırılacağı bir 
platform oluşturacağını umuyorum.

Bayiler açısında bir değerlendirme yaptığımız 
zaman ise sektördeki her oyuncu kadar çok mutlu 
olmadığımız gözlemlemekteyiz. Hedef baskıları 
ve son dönemde tekrar ortaya çıkan spot araç 
satışları, süreç yönetimindeki sıkıntılar ve yeni yasal 
zorunluluklar nedeniyle artan ilave maliyetlerin 
yarattığı ortam rekor senesinde bile bayiler açından 
şimdi değilse ne zaman sorusunu gündeme 
getirmektedir.

Perakendenin gücünün her geçen gün daha 
da arttığı bu dönemde işimize odaklanmalı ve 
sektörümüz ile ilgili hiçbir zaman umutsuzluğa 
kapılmamalıyız. Dernek olarak sizlere ulaştırdığımız 
yayınlarımızda da sektörün geleceği ile ilgili 
tahminleri sizlerle paylaşmaktayız. Bu yılki 
yapacağımız kongrede de işimizin daha kazançlı 
hale getirilebilmesi ile ilgili ülkemiz ve dünyadaki 
en iyi uygulamaları sizlerle paylaşacağız. Stok 
finansmanı, maliyet kontrolü, süreç yönetimi, 
personel yönetimi, CRM, dijital pazarlama 
konularında kendimizi geliştirmeli ve müşteri 
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İbrahim Halil Şua
İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi

İstanbul Anadolu Adliyesi İş 

Mahkemesi'nde Aktif Hakim olarak görev 

yapan İbrahim Halil Şua; İş sözleşmesinin 

hazırlanması ve feshi, İbranamelerin 

doldurulması, Kıdem ve ihbar tazminatları, 

Yıllık izin prosedürleri, süreleri ve 

evrakların doldurulması, Fazla mesailer, 

bordrolamalar. Personel pirimleri (SSI-CSI) 

ödemeleri başlıkları ile iş hukukuna dair 

hepimizi ilgilendiren konuları bir hakim 

gözüyle yorumladı.

odağımızı hiç kaybetmeden otomotiv  sektörün en 
önemli gücü olduğumuzu bilmeliyiz.

Yetkili satıcıların yaşadıkları zorluklar

Yetkili satıcıların otomotiv ticaretinde yaşadıkları 
zorlukların değinen Z. Alp Gülan, "Yetkili satıcılar; 
Hedef Baskısı ve Değişkenler, Rekabet / Haksız 
rekabet, Fiyat Politikaları, Genişlemeyle artan 
Finans ihtiyacı, Kaliteli istihdam ve Teknolojiye 
uyum konusunda bazı zorluklar yaşamaktadırlar" 
diye konuştu.

Z. Alp Gülan: “Uzun zamandır üzerinde hassasiyetle durduğu-
muz 20 yaş üstü araçların hurda statüsünde dönüşüm mer-
kezlerine gönderilmesi konusu her geçen gün daha da önem 
kazanmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Özellikle 20 yaş 
üstü olan araçların gerek önemli güvenlik sorunları yaratma-
larından dolayı gerekse çevresel tahribatta önemli bir etken 
olmaları dolayısıyla trafikten çekilmeleri ile ilgili devletin ala-
cağı stratejik kararlar sektörün yönünü değiştirebilir”




