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Yenileme pazarındaki garanti 
süreci çok önemlidir. Bir mar-
kanın sürdürülebilir başarıyı 
yakalaması ve sonrasında po-
zisyonunu muhafaza edebil-
mesi için garanti sürecini çok 
doğru yönetmesi gerekmekte-
dir.

Mesut Urgancılar 

Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği  Başkanı

YPGD, Araç Sahiplerine ve Sektör 
Firmalarının Sürdürülebilir  

Başarısına Katkı Sağlıyor

T üm araç sahiplerini ilgilendiren 
fakat öneminin pek farkında 
olunmayan çok önemli bir sek-

tör olan “Yenileme Pazarını” YPGD Başka-
nı Mesut Urgancılar ile konuştuk. Dernek 
Başkanı Urgancılar; ulaşımın yaşamımı-
zın tam merkezinde yer aldığı çağımızda 
hayati olan hizmetler sunan bu sektörü 
ve geliştirilmesi için yaptıkları çalışmaları 
Sustainable Economy’e anlattı.

Yenileme pazarını anlayabilmek için önce-
likle aracın üretim ve yaşam döngüsü içinde 
yedek parça üreticilerinin  yerini anlamakta 
fayda var. Bu pek bilinmeyen bir konu. Di-
lerseniz buradan başlayalım?
Bir aracın başarılı olabilmesi ve istenen satış 
rakkamlarına ulaşılabilmesi için üretiminde 
kullanılan parçaların önemi üst seviyede-
dir. Araç sahibi herhangi bir üründe oluşan 
problemin hangi yedek parça üreticisinden 
kaynaklandığını çoğu zaman bilmez, onun 
için önemli olan araç üreticisinin problemi 
çözmesidir. Arka planda ise araç üreticile-
riyle yedek parça üreticileri arasında çok de-
taylı bir süreç yönetilmektedir. Yedek parça 
üreticisi için en önemli nokta üretilen araçta 
bulunabilmek ve bu sayede yüksek adetli 
üretim yapıp satış sonrasında uzun süreli 
kazanç sağlayabilmektir. Araçların ortalama 
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3 sene gibi garanti kapsamında olduğunu 
varsayarsak, alternatiflerine karşı rekabetçi 
olduğu sürece, araç sahibi aracındaki ürü-
nü yedek parça olarak da kullanmayı tercih 
edecektir.

Aracın yaşam döngüsünde yedek parça üreti-
cilerinden başka oyuncular da mevcut. Bütün 
bu yapıya yenileme pazarı deniyor. Biraz bu 
pazarı anlatabilir misiniz?
Yenileme pazarı tüm dağıtım kanalını kap-
sıyor. Mevcut dağıtım kanalını yedek par-
ça üreticileri, toptancılar, perakendeciler ve 
servisler olarak tanımlayabiliriz. Zincirin 
her halkasının ayrı bir rolü var. Toptancıla-
rın doğru ürün karmasını, yüksek bulunur-
luk oranıyla ve rekabetçi fiyat stratejisiyle 
sunmaları gerekiyor. Perakendecilerin de 
bulundukları bölgede benzer görevi yeri-
ne getirmeleri, ürünlere ihtiyaç olduğunda 
kolay ulaşılmasını doğru fiyatla sağlamaları 
gerekiyor ve son olarak da servislerin araçta-
ki arızayı/hasarı giderecek değişikliği yapıp 
araç sahibinin güvenli bir şekilde yoluna de-
vam etmesini sağlamaları gerekiyor. 
Avrupa’daki yenileme pazarı bugün ülke-
mizdeki dağıtım kanalında göre daha ya-
lın. Ürünler toptancılar tarafından direkt 
olarak servislere satılıyor. Zincirdeki bir 
halka ortadan kalktığından son kullanı-
cıya daha avantajlı fiyatlar sunulabiliyor.  

Peki YPG Derneği hangi ihtiyaçtan doğdu?
YPG Derneği sektörümüzdeki oyuncuları 
biraraya getirmek, ortak sıkıntıları ve sek-
törü ileri götürecek konuların tartışılacağı 
bir platform olması amacıyla kuruldu. Her 
sektörün, içinde bulunan firmaları temsil 
edecek, ortak çıkarlarını her alanda savuna-

cak ve geleceğini dizayn edecek bir Derneği 
olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ne-
denle YPG Derneği’nin yenileme pazarının 
bugünü ve yarını için önemi üst seviyededir.

Tamamen araç sahiplerinin yararına, reka-
betçi bir piyasa oluşturmaya çalışan bir yapı 
diyebilir miyiz YPG Derneği için?
Sadece araç sahiplerinin yararına der-
sek eksik söylemiş oluruz. YPG’nin temel 
amacı yenileme pazarının düzenli, adil ve 
doğru olmasına katkı sağlamaktır. Bu sa-
yede hem sektördeki firmalar sürdürülebi-
lir bir başarı sağlayacak hem de bu sayede 
araç sahiplerine doğru ürün, olması gere-
ken fiyatla ve iyi bir hizmetle ulaşacaktır.  

Tabi burada, araç sahiplerinin bir takım 
kaygıları mevcut. Yenileme pazarında su-
nulan yedek parçaların kalitesi noktasında 
bir kaygı herhalde bu?
Mevcut algıda yanlışlıklar olduğunu düşü-
nüyorum. Orijinal parçanın tanımı aracın 
üretiminde bulunan ve araç üreticisinin ku-
tusunda satılan parçadır. Logosuz orijinal 
parça ise orijinal parça ile aynı firma tara-
fından, aynı fabrikada üretilmiş olan sade-
ce araç üreticisinin logosu yerine markanın 
logosunun bulunduğu parçadır. Dolayısıyla 
kalite veya herhangi bir açıdan orijinalin-
den farkı yoktur. Birçok ülkede orijinal ve 
logosuz orijinal aynı fiyat seviyesinden satıl-
maktadır, Türkiye’de de kısa vadede gerçek-
leşeceğine inanıyorum. Diğer bir segment 
ise alternatif parçalardır. Bunlar da firmalar 
tarafından sadece aftermarket için üretilen 
muadil parçalardır. Araca montajı müm-
kün olan, çoğunlukla kalite seviyesi daha 
düşük ve daha ucuz parçalardır. Son olarak 
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da kopya parçalar vardır. Tanımından da 
anlaşılacağı gibi kalite unsuru gözetilmeden 
üretilen çok ucuz parçaları bu gruba dahil 
edebiliriz. Araç sahiplerinin servisler tara-
fından dört grupla ilgili bilgilendirilmesi ve 
seçim yapmaları sağlanmalıdır.

Garanti önemli bir konu. Özellikle güvenlik 
ve servis noktasında. Yenileme pazarı zinci-
rinde hizmet kalitesi açısından neler söylene-
bilir?
Yenileme pazarındaki garanti süreci çok 
önemlidir. Bir markanın sürdürülebilir 
başarıyı yakalaması ve sonrasında pozis-
yonunu muhafaza edebilmesi için garanti 
sürecini çok doğru yönetmesi gerekmek-
tedir. Süreci doğru yönetmek her arızanın 
kabul edilmesi olarak algılanmamalıdır. 
Hedef hızlı bir şekilde garanti sürecinin 
yürütülmesi ve araç sahibinin arızanın kay-
nağı konusunda bilgilendirilmesidir. Eğer 
ürün kaynaklı bir sorun varsa derhal de-
ğişim yapılmalı, kullanım hatası sonucun-
da arıza oluşmuşsa araç sahibine detaylı 
şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Yani sürücüler rahat olsun, orjinaline eşde-
ğer bir mal ve hizmet sunumu var mı diye-
ceğiz?
Bir önceki tanımlara bağlı kalarak, sektö-
rümüzdeki tabirle logolu orijinal ile aynı 
fabrikada üretilen logosuz orijinal olan bir 
mal için araç sahiplerinin içleri çok rahat 
olabilir. Parça üreticilerinin faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için yenileme pazarına ih-
tiyaçları vardır. Doğru yönetimi göstermek 
adına aynı kalitedeki malı ve en azından 
aynı seviyede hatta daha ist düzeyde hiz-
meti araç sahiplerini vermek zorundalar. 

Peki bu sektör istenilen yerde mi, geliştiril-
mesinin önünde engeller var mı? Büyük he-
defleri olan ülkemizin, ekonomik büyümesi 
noktasında sektör nasıl bir değer üretiyor/
üretebilir? Bu noktada kime ne gibi görevler 
düşüyor?
Sektör hızlı bir şekilde büyüyor. Hem araç 
parkının büyümesine bağlı olarak hem de 
ürün gruplarının gelişmesine bağlı olarak 
büyüme devam edecektir. Sektörün potan-
siyelinin en önemli göstergesi ülkemizde 
kişi başına düşen araç sayısıdır. Türkiye’de 
nüfusa göre oran 1/5 iken Avrupa’da 
2/3, Amerika’da ise 1/1’dir. Dolayısıyla, 
Türkiye’nin hedef yıl olarak seçtiği 2023 
yılına kadar büyüme hızla devam edecektir. 
YPG Derneği üyelerinin çoğunluğu ithalat 
bazlı firmalar olsa da, dağıtımını yaptıkla-
rı markaların üst düzey kalitesinden dolayı 
tüketicilere artı değer kazandırmaktadırlar. 
Sağlanan değerin artması ve devamlı olabil-
mesi için herkesin üzerine düşeni yapması 
gerekiyor. Devlet’in mali disiplini sağlaması 
ve artı değer yaratacak regülasyonları hayata 
geçirmesi, dağıtım kanalına dahil olan fir-
maların da uzun vadeli düşünüp sektörü ge-
liştirmek için gereken yatırımları yapmaları 
gerekiyor. Önemli noktalardan biri de Der-
neğimizin gibi sivil kuruluşlara dahil olarak 
ortak çıkarların beraberce savunulması ve 
doğru vizyonun oluşturulması sağlanmalıdır. 

Son olarak, yenileme pazarı ulaşımın sür-
dürülebilir kılınması açısından önemli katkı 
sağlıyor, dersek yanılır mıyız?
Yenileme pazarının önemli görevlerinden 
biri de ticaretin devamlılığını sağlamaktır. 
Araç sahiplerinin hizmet alması sağlanırken 
diğer taraftan karayoluyla yük taşıyan araç-
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lar herhangi bir arıza yaşadığında hızlı bir 
şekilde çözüm bulabilmeleri için yenileme 
pazarının doğru yapılanmış olması önem-
lidir. Hem parçaların bulunurluğu hem de 
servis organizasyonun yetkinliği ve dağılımı 
ticaretin durmaması adına kritiktir.

YPGD, contributes both vehicle owners 
and sustainable success of sectoral com-
panies

Mesut Urgancılar: Chairman, Independ-
ent Aftermarket Development Association of 
Turkey

Owner of the vehicle generally does not 
know the problem occurs in any part of 

whicle orginated from which replacement 
parts manufacturer, so it is important that 
the vehicle manufacturer shall solve the 
problem. In the background very detailed 
process is managed between the vehicle 
manufacturers and spare parts manufac-
turers. The most important point for the 
replacement parts manufacturer is to be 
found in the produced vehicle, whereby 
make high volume production to provide 
long-term gain after saling their prod-
ucts. If assuming that the vehicle is under 
3-year warranty averagely , as long as to 
be competitive against alternatives, the 
vehicle owner also will prefer to use the 
replacement parts.


