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OYDER Ankara’da
Meslektaşları ile bir araya geldi

Otomotiv yetkili 
satıcıları arasındaki 
iletişimi ve dayanışmayı 
geliştirmeyi hedefleyen 
OYDER’in Ankara’da 
gerçekleştirdiği 
Diyalog Toplantılarının 
27'incisinde farklı 
markaların yetkili 
satıcıları bir araya geldi.

26 Mart 2016 tarihinde Holiday Inn 
Ankara-Çukurambar Otelde gerçekleşen 
OYDER Ankara Bölge Toplantısı'nda 
sektör ile ilgili bir çok konu ele alındı. 
Ankara’da gerçekleştirilen bu toplantıda 
OYDER, otomotiv sektörü ile ilgili 
son güncel gelişmeleri bölgedeki 
meslektaşlarıyla paylaştı.

OYDER'in Ankara'da düzenlediği 27'nci 
Diyalog Toplantısı'nın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, 
Diyalog Toplantıları'nın önemine değinerek, hem 
yetkili satıcılara yakın olmayı hem de sektörel 
değerlendirme yapma imkanı bulduklarını dile 
getirdi.

Türkiye otomotiv üretiminde dünyada 15. 
sırada yer alıyor

2015 yılının otomotiv sektörü açısından olumlu 
geçtiğine dikkat çeken Z. Alp Gülan, "Otomotiv 

ihracatını Euro cinsinden değerlendirdiğimizde, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekorların kırıldığı 
bir yıl oldu. Dünyadaki üretimin artışının yüzde 
1'le kısıtlı kalmasına rağmen ülkemizde otomotiv 
üretiminde yüzde 16'lık bir artış gerçekleşti. Bu 
artış, otomotiv üretiminde ülkemizi 15. sıraya 
yükseltti. Avrupa sıralamasında ise 6. sıradan 5. 
sıraya yükselmiş olduk. 2015 yılında 1.359 bin 
adet olarak gerçekleştirilen otomotiv üretiminin 
bu yıl 1.450 bin adetleri aşılacağı öngörülmektedir. 
Ülkemizin otomotiv üretim kapasitesi ise 1.750 bin 
adetler seviyesindedir.

Otomotivde yeni yatırımlar, sektör için 
sevindirici oldu

Otomotiv üretiminde sevindirici gelişmeler devam 
ediyor. Geçtiğimiz günlerde Toyota, Adapazarı 
fabrikası için 350 milyon Euro'luk bir yatırım 
kararı aldı. Bunun yanı sıra, Mercedes-Benz Türk, 
Aksaray'daki kamyon fabrikasına 2016-2018 
döneminde 113 milyon Euro yatırım yapacağını ve 
üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını açıkladı" 
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dedi. OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, her ortamda 
pazarın belli bir seviyeye gelirse, yatırımların buna 
paralel olarak devam edeceğini dile getirdiklerini 
ifade etti.

İhracat artışı ve yeni yatırımlar pazarın 
doygunluğundan geçiyor

Z. Alp Gülan, "Otomotiv ihracatı adet bazında 
992 bin adete ulaştı. Böylece bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 12'lik bir artış gerçekleşmiş oldu. İhracatımız 
parite açısından düşmüş gibi görünse de ayrı bir 
hesabı yapıldı. Aslında Euro bazında 16 milyar 
Euro'dan 19 milyar Euro'ya çıktı. Parite kaybı 3 
milyon Euro'yu ihracat rakamlarına eklediğimiz 
zaman, sektör 21 milyar dolara yakın bir ihracat 
gerçekleştirmiş oldu. Son on yıldır otomotiv 
Türkiye'nin en önemli ihracat kalemi olarak 
liderliğini sürdürüyor.

Otomotiv pazarı ise ağır ticari araç satışları da 
eklendiğinde 1 milyon 11'bine ulaştı. Bu sevindirici 
gelişmeler ışığında, ihracat artışı ve yeni yatırımlar, 
pazarın doygunluğundan geçtiğini kanıtlamış oldu" 
diye konuştu.

2016 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç 
pazarının 32 bin 713 adete gerilediğine dikkat 
çeken Z. Alp Gülan, "34 bin 615 olan 2015 yılı ocak 
ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına 
göre satışlar yüzde 5,49 daraldı.  Türkiye otomobil 
ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk iki 
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,90 
azalarak 85.538 adet olarak gerçekleşti. 2015 
yılı iki aylık dönemde 89.946 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

2016 yılının Ocak ve Şubat ayındaki satışlar 10 
yıllık pazar satışlarının ortalamalarının üzerinde 
oldu.  Ülkemizin jeopolitik ve kendine özgü 
yaşadığı sorunlara rağmen 2016 yılında pazarın 

belli bir doygunlukta ilerleyeceğinin işareti olarak 
algılanmalıdır" dedi.

OYDER Başkanı Z.Alp Gülan, kurlardaki 
dalgalanma ve artışların otomobil fiyatlarına hemen 
yansıtılmasa da, uzun vadede fiyatların atmasına 
ve bu doğrultuda talebin daralmasına yol açtığını 
kaydederek “Otomotiv sektöründe kur hareketleri 
araç maliyetlerini en çok etkileyen faktörlerden 
birisi. 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. Bu nedenle 2016 yılında otomotiv 
sektörünün seyri döviz kurlarına göre belirlenecek” 
dedi.

2010 yılında Türkiye'de kayıtlı olarak 1 milyon 
400 bin adet aracın el değiştirdiği bilgisini veren 
OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, "2015 yılında 6 
milyon 600 adet araç el değiştirdi. Bunun 4 milyon 
400 bin adedini ikinci el otomobil oluşturdu. Araç 
satışının kayıt altına alınması sayesinde, otomotiv 
ticaretinde olumlu gelişmeler yaşandı" diye konuştu.

12 Mayıs 2016 tarihinde düzenleyecekleri Otomotiv 
Kongresi hakkında bilgiler veren Z. Alp Gülan, 
Dijitalleşmenin Otomotiv Sektörü Üzerindeki 
Etkileri konusunu ele alacaklarını dile getirdi. Z. 
Alp Gülan, "Otomotiv ticaretinde dijitalleşme 
konusunda dünyada önemli bir isim olan Pau 
Garcia Mia kongremize konuşmacı olarak katılıyor. 
Sektörümüzde dijitalleşmenin neler getireceğini ve 
farklı pazarlama yöntemlerini aktaracak.

Kongremizde ayrıca meslektaşlarımız, iyi 
uygulamalarını katılımcılarla paylaşacaklar. 
Sektörümüzde en yüksek müşteri memnuniyeti 
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puanı kazanan, en yüksek araç satışını 
gerçekleştiren ve müşteri penetrasyonu olan, 
en yüksek aksesuar satışı yapan, en yüksek araç 
koruma satışı gerçekleştiren meslektaşlarımızın 
başarı öykülerini katılımcılara aktaracağız.

Türkiye'nin en çok bireysel emeklilik satışı 
gerçekleştiren ikinci firması Mersin'de bir otomotiv 
yetkili satıcısı olduğunu size aktarmak isterim. 
Otomotiv konusundan sonra, bireysel emeklilik 
sigortasına konsantre olarak bir kâr merkezi 
yaratmışlar. Bu örnekten yola çıkarak bazı konuları 
öne çıkartmak istedik. Farklı kâr merkezlerinin 
ortaya çıkması konusunda bir tartışma ve 
bilgilendirme ortamı sağlamak istedik. Bu açıdan 
iyi örnekleri kongremize taşıyarak, ilk ağızdan 
aktarılmasını hedefledik" diye konuştu.

Y kuşağı otomotiv sektörünün satış 
alışkanlıklarını değiştirdi

İnsanların artık otomobil almak için galerileri 
gezmediğini, araştırmalarını internetten yaptığını 
söyleyen Alp Gülan, satın almak amacıyla gelen 
kişilerin daha donanımlı satıcıların iş başında 
olmasını beklediğini söyledi. Y kuşağının 
özelliklerinin ve beklentilerinin otomotiv 
sektöründe de kendini hissettirdiğini ifade eden 
Gülan, eğitimli, donanımlı ve ayrıntıları bilen 
satıcıların göreve getirilmesinin sektörün dağıtım 
aşamasının en önemli gündem maddesi olduğunu 
söyledi.

OYDER Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Müfit Metin

1989 yılında OYDER'in kuruluşunda yer alarak bir 
dönem başkanlığını yürüten Müfit Metin, OYDER'e 
inanarak başından beri içinde olduğunu dile getirdi. 
Derneğin 27. yılında 27'nci Diyalog Toplantısı'nın 

OYDER GEÇMİŞ DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜFİT METİN

Ankara'da yapılmasının önemli olduğunu söyledi. 
Diyalog Toplantıları ve buna benzer etkinliklerin 
Ankara'da daha fazla yapılmasını temenni ettiğini 
ifade etti.

Müfit Metin, Ankara bölgesinin otomotiv 
ticaretinde yüzde 10-12 civarında bir pazar payına 
sahip olduğunu söyleyerek, "OYDER'in aktif, 
üretken ve yaratacı bir dernek haline gelmesi bizleri 
sevindiriyor. Derneğimiz her sivil toplum kuruluşu 
gibi gücünü üyelerinden almaktadır. OYDER 
çatısı altında yetkili satıcılarımızın çok olması ve 
derneğimize sahip çıkmaları çok önemlidir. Bunu 
sağlamak ve bu gücü OYDER'e vermek, tüm yetkili 
satıcılarımızın sorumluluğudur.

Sivil toplum kuruluşlarında yer almak, gönüllü 
bir iştir. Gönüllülük elbette beraberinde bir 
sorumlulukta getirmektedir. Dolayısıyla OYDER 
Yönetim Kurulu'nda bulunan ve başkanlığını 
yürüten tüm dostlarımın çok büyük bir özveri 
ile çalıştığını ve sektörün tamamı için, bıkmadan 
ve usanmadan çaba gösterdiklerini çok yakından 
biliyorum.

Aramızda yeni olanlar, derneğin kuruluşundan 
bugüne geldiğimiz noktanın arasındaki büyük farkı 
bilemezler. Derneğimizin kurulduğu ilk yıllarda 4 
yıl Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptım. O 
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dönem derneğimize üye bulmak çok zordu. Çünkü 
o dönem distribütörler ve otomotiv üreticileri 
tarafından bir sendika olarak algılanıyorduk. 
Böyle bir kaanat hakimdi. O günlerden 
bugünlere geldiğimizde sektörün en önemli rol 
üstlenicilerinden biri olduk.

OYDER her yıl gerçekleştirdiği Otomotiv 
Kongreleriyle sadece ulusal bazda değil, uluslararası 
alanda da takdir gören bir kuruluş haline geldi" 
dedi.

1993 yılında araç sayısının 570 bin civarında 
olduğunu hatırlatan Müfit Metin, "O dönem Renault 
yetkili satıcısı olarak çalışıyordum. Kuruluşuna 
katkıda bulunduğum Renault Mais Yetkili Satıcılar 
Kurumu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yapıyordum. O dönem hazırladığımız raporda, 
2000 yılında Türkiye'de otomotiv sektörünün 1 
milyon adede ulaşacağını öngörmüştük. Fakat 
realite bu şekilde olmadı. 1994 yılında ülke olarak 
yaşadığımız ekonomik kriz, Amerikan dolarının 
bir günde 1 liradan 40 liraya yükselmesi gibi ağır 
yükler çerçevesinde gelişmeler yaşamaya başladık. 
İstatistiksel verilere baktığımızda Türkiye otomotiv 
sektöründe her üç ya da dört yılda bir kendi 
ülkemize özgü yaşanan ekonomik krizlerle beraber 
ciddi dalgalanmalar olduğunu görürüz.

Otomotiv ticaretinin ruhu ve yapılış biçimi son 
20-30 yıl içinde tamamen değişti

Yine ülkemizde 2002 yılında yaşanan kriz 
sonrasında 2008 yılında yaşadığımız küresel krizin 
getirdiği dövizdeki hareketlilik, sektörümüzü 
derinden etkilemiştir. 2008 yılından sonra daralan 
pazar, bugün bir büyüme eğrisi içine girmiştir. 
Bunun tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Türk 
ekonomisi artık bazı olaylara karşı kırılganlığı son 

derece azalmış durumdadır. Günümüzde artık 
iş dünyası çok daha az kırılganlık ve değişkenlik 
içerisinde ticaret yapıyor" diye konuştu.

1990 yılından bu yana Volvo'nun yetkili satıcılığını 
yürüttüğünü dile getiren Müfit Metin, "1990 yılında 
ilk sattığımız araçta kar marjımız yüzde 24'tü. 
Araçlar sade gelirdi, bizde anten, ses sistemi, kaset 
çalar gibi bazı aksesurların da satışını yapardık. Bu 
satışlardan da hatırı sayılır bir para kazanılıyordu. 
Şimdi otomotiv ticareti araç satışında yüzde 
1-2'ler seviyesinde bir kar marjı noktasına gelmiş 
durumdadır. Otomotiv ticaretinin ruhu ve yapılış 
biçimi 20-30 yıl içinde tamamen değişti. Buna 
paralel olarak da otomobil satarken bildiğimiz eski 
doğruların yerine bugün yeni doğrular egemen 
oldu. Artık giderlerimizi ciddi şekilde kontrol 
etmeliyiz. Yeni dönemin kurallarına ayak uydurmak 
için; sattığımız araç sayısını artırarak, müşteri 
memnuniyetini sürekli hale getirmeye mecburuz" 
dedi.

Varlıklarını reddemeyecekleri araç kiralama 
sektörüne ilişkin gelişmeleri ve düzenlemeleri 
yetkili satıcılar olarak dikkatle takip etmeleri 
gerektiğinin altını çizerek, "Araç kiralama, kesin 
kararlarla hareket etmemiz gereken bir sektör haline 
geldi. Hatta pek çoğumuz araç kiralama şirketleri 
kurduk. Bugün bir otomobil yetkili satıcısı olmanın, 
bir markayı temsil etmenin maliyeti yaklaşık 
olarak 10 milyon TL civarındadır. Bunun yanında 
tecrübe, birikim ve isim gerekmektedir. Bunların 
hepsini üstüste koyduğumuzda, bir markayı temsil 
edebilmek için ne kadar çok bütçe ayırmak zorunda 
olduğu görülür. 

Yetkili satıcılar olarak bu kadar yatırım yaptığımız 
bir iş karşılığında; distribütörlerin yetkili satıcılara 
tanıdığı kar marjının, araç kiralamaya tanıdığı kar 

OYDER Eski Başkanları
Şahin SAYGI (Temmuz 
1994 - Mayıs 1995 Dönemi 
OYDER Başkanı) ve 
O. Müfit METİN (Mayıs 
1995 - Mayıs 1997 
Dönemi OYDER Başkanı) 
Diyalog Toplantısını 
onurlandırdılar.
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marjının altında olmasının, çok daha az olmasının 
mantıkla ve mesleki etikle açıklanabilir hiç bir tarafı 
yoktur. Dolayısıyla tüm yetkili satıcılarımız, bu 
konuda markalarına ısrarcı olmak durumundadır" 
dedi.

Asıl işimiz otomobil satmaktır

Otomobil yetkili satıcılarının aslı işinin otomobil 
satmak olduğunu dile getiren Müfit Metin, 
"Bunun dışındaki tüm işler, yetkili satıcının 
mevcudiyetini sürdürmek zorunda kaldığı için 
yapması zorunlu olan işlerdir. İşletmelerimizin 
kuruluşu, varoluşu ve devamlılığı, bu işi yapa 
gelmemizden kaynaklıdır. Bugün otomobil yetkili 
satıcılığı yapılmadığı koşulda;  yan işlerimizin 
sürdürülebilirlik anlamında hiçbir katkısı yoktur. Bu 
açıdan büyütmemiz ve kar merkezlerini artırmamız 
gereken asıl işimiz bizzat otomobilin kendisidir.

Yetkili satıcı arkadaşlarımızın asli işlerine daha çok 
önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 
yetkili satıcılar birbirleriyle ilişkilerini sağlıklı 
tutmak zorundadırlar. Aynı işi yaparak, başka 
bir meslektaşının geliri ve kazancında gözü olan 
insanlar durumuna düşmemek gerekiyor. Bundan 
korunmanın tek yolu, yetkili satıcılar arasında 
samimi diyalogların olmasıdır. Ayrıca etik kurallar 
içerisinde hareket etmek de çok önemlidir" dedi.

Yetkili satıcıların öğrendiği yeni kurallar 
çerçevesinde satış tekniklerindeki gelişmeler, 
sektörde çalışan yetkin insan sayısının artışıyla 
sektörün umut taşıdığını dile etiren Müfit Metin, 
"Otomotiv sektörü bugün olduğu gibi yarın da, 
hatta önümüzdeki yıllarda önem ve değerini daha 
da artıracaktır. Yeterki bizler kendi gücümüzün 
farkında olalım. Yeterki sektör ve sektör temsilcileri 
olarak ülke ekonomisine yarattığımız katkının 
farkında olalım. Yeterki bu işi doğru yapma 

konusundaki ısrarımızı birgün dahi bozmadan 
ve otomotiv işinin uzun soluklu bir iş olduğunun 
bilincine varalım. Otomotiv sektörü hafızayı, 
belleği gerektiren bir iştir. Tüm dostlarıma sabırlı 
olmalarını, kurallar çercevesinde işlerini yapmak 
konusunda ısrarlı olmalarını diliyorum" diye 
konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf Avan

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf Avan toplantıda 
yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman en 
önemli sorunları arasında trafik kazalarının yer 
aldığını belirtti.

Dünyada her yıl trafik kazalarının sonucu olarak 
1 milyon 250 bin kişinin yaşamını kaybettiğine 
değinen Yusuf Avan, "Dünyamızda trafik 
kazalarının sonucunda her yıl 50 milyondan 
fazla insan yaralanmakta veya hayatlarının kalan 
bölümlerini engelli olarak sürdürmek zorunda 
kalmaktadır.

Trafik kazalarını dünyada ve ülkemizde en aza 
indirmek mümkündür. Trafik kazalarının en 
temelinde insan unsuru yer alıyor. Sonra yol, 
çevre ve araç unsuru geliyor. Geçtiğimiz yıl 

EGM TRAFİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANI YUSUF AVAN
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Norveç ziyaretinde, oranın trafik yetkilileri ile 
karşılıklı görüş alışverinde bulunduk. Norveç 
ve İsveç'te uygulamaya konulan 'Sıfır Vizyon' 
projesinden söz ettiler. Trafik kazalarında sıfıra 
ulaşmanın zorluğunu bilerek, sıfır kazaya ulaşmak 
temennilerini bizimle paylaşmışlardı.

'Sıfır Vizyon' projesinde, insan unsuru devreden 
çıkarıldığında, sıfırın yakalanabileceği bilgisini 
verdiler. Buna ulaşmak için araç ve yol güvenliğini 
en üst boyutta kullanılır hale getirmenin önemli 
olduğunu aktardılar. Aracın ve yolun birbirine 
entegre olduğu bir teknoloji geliştirmenin gerekliliği 
üzerine aktarımda bulundular.

Elbette insan unsuruna çok fazla iş bırakmadan 
araç tekniğini geliştirmek gerekiyor. İnsan unsuru 
işin içinde olduğu zaman mutlak bir hata durumu 
ortaya çıkmaktadır" dedi.

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf 
Avan, ASBİS (Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi) 
Projesi'nin amacının, araç tescil ve sürücü belgesi 
işlemlerini güvenilir, çağdaş, modern, halkımızın 
beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve 
e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturmak 
ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak 
olduğunu dile getirdi. Yusuf Avan, "Proje, yeni (sıfır) 
ve ikinci el araçların trafik tescil işlemleri ile sürücü 
belgesi işlemlerinin merkezi sistem üzerinden 
elektronik ortamda online olarak yapılmasını 
sağlamaktadır. 

Projenin başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızdan 
herhangi bir bilgi ve belge istenilmeden, gerekli 
bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik 
ortamda alınmak suretiyle,  araçların tescili 
(ASBİS) tek merkezden yapılmaktadır. Böylelikle 
personelin iş gücü ve zamandan tasarruf edilmiş 
olup, elektronik ortamda iş ve işlemlerin yapılması 

sonucu evrak yazışmalarının önüne geçilmiştir.
Sistem kaynaklı hataların giderilmesi, bayilerin 
yetkilendirilmesi, sistemin çalışması ile ilgili 
bayilerden gelen taleplerin karşılanması amacıyla 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yardım 
Masası oluşturulmuştur" diye konuştu.

Yeni Tip Sürücü Belgeleri İşlemlerine ilişkin 
olarak, ASBİS Projesi kapsamında dair Yönetmelik 
17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandığını, Yönetmeliğin sürücü belgesi ile 
ilgili maddelerinin 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe 
girdiğinin bilgisini verdi.

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf 
Avan, araçlarla ilgili olarak önümüzdeki dönemde 
hızlı bir değişim yaşanacağını dile getirerek, "Kendi 
kendine hareket eden ya da sürücüsüz olarak 
nitelenen araçlar, gelecek yıllarda gündemimizde 
olacaktır. Bunların ülkemizde kullanımı için bir 
takım çalışmalar da yapılacaktır. Sürücüsüz ve 
akıllı araçların insan hayatında daha fazla yer 
almasının bir sonucu olarak da karayollarında da 
bazı iyileştirmeler olacaktır. Bu bağlamda Türkiye 
otomotiv sektörü, kaza sayılarının azalması 
konusunda hızla yeni teknolojilerin devreye 
alınması konusunda çalışmalıdır" dedi. 
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