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Otomotiv yenileme pazarı
 2016’ya hazır

Otomotiv Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği’nin (OYPG) 
yıl sonu buluşması, 19 Aralık 2015 tarihinde Gedik 

Yatırım’ın sponsorluğunda İstanbul Marriott Asya Otel’de 
gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ile 
Uluslararası Yenileme Pazarı’nın geleceğine dair görüşlerin 

paylaşıldığı organizasyona OYPG üyeleri yoğun ilgi gösterdi. 

Otomotiv Yenileme Pazarı Geliş-
tirme Derneği (OYPG) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, 

yaptığı açılış konuşmasında otomotiv ye-
nileme pazarının genel ekonomik trend-
lerden etkilenmeyen bir yapısı olduğuna 
işaret ederek, son 15 yılda Türkiye’de 
hemen her sektörde başrol oyuncusu 
olan yabancı sermayenin henüz oto-
motiv yenileme pazarındaki dağıtıcıları 
keşfetmediğine dikkat çekti. Urgancı-
lar, “Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı 
bilemiyorum. Tüm bu soruların ötesinde 
kabul etmemiz gereken bir gerçek var 
ki, Türkiye’de otomotiv yenileme pazarı 
oyuncuları enflasyonist ekonomi zaman-
larında bu sektörden yüksek kazançlar 
elde ettiler ve farklı sektörlerdeki yatırım 
fırsatlarını değerlendirdiler. 2001-2002 
yılları sonrasında ise sektörde bambaşka 

bir dönem başladı. Amortisöre, rot 
rotile, motor parçasına yapılan yatırım-
lar, yani stoğa ya da rafa alınan mallar 
dönemi geride kaldı. Artık yatırımların 
üründen ziyade servis ve hizmet başlık-
ları altında toplanacağını umuyorken, 
çok da radikal değişiklikler olmadı. 
Acaba sektörümüz dünyadaki genel 
standartların dışında bir gelişim sergile-
diği için şanslı mı yoksa şanssız mı, hep 
birlikte tecrübe edeceğiz” dedi. 

RIFAT PERAHYA: OYPG 
ETKİNLİĞİNİ ARTIRDI
OYPG Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Sekreteri Rıfat Perahya ise derneğin 
kuruluşundan bu yana ulaştığı nokta 
ve gündemindeki projeler hakkında 
bilgiler verdi. 1995 yılında 11 üye ile 
kurulan OYPG’nin bugün 66 firmayla 

sektörü temsil ettiğine işaret eden Perah-
ya, “Ana misyonumuz, yenileme paza-
rında faaliyet gösteren ve parça ticareti 
yapan bağımsız şirketleri bir çatı altında 
toplayarak ortak çıkarlarını tespit etmek; 
bu sayede sektöre ve üyelerine artı değer 
kazandırmak. Vizyonumuzu ise yenileme 
pazarında faaliyet gösteren üretici ve da-
ğıtıcı firmaları bünyesine katarak otomotiv 
sektöründe ve resmi kuruluşlar nezdinde 
söz sahibi olmak şeklinde açıklayabiliriz” 
diye konuştu. 
Perahya, 2000 yılında AB entegrasyon 
sürecine uyum sağlamak için, Avru-
pa’daki bağımsız yenileme pazarında 
faaliyet gösteren, OYPG benzeri bağımsız 
derneklerin üye olduğu FIGIEFA’ya üye 
olduklarının da altını çizdi. 

ALP TEKİNCE: 2016 
AYRIŞMALARIN YILI OLACAK
Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Alp 
Tekince, Türkiye ve dünyadaki ekonomik 
beklentilerden bahsederek firmaların 
yatırımlarını nasıl daha güvenli hale 
getireceklerini mercek altına aldı. Tekince, 
“2016 yılının hikayesini ABD & İngiltere 
ile Euro Bölgesi & Japonya ayrışması 
belirleyecek” dedi.  Alp Tekince, makro-
ekonomik yol ayrımında olan Türkiye’nin 
asıl sınavını ise 2016’da vereceğine dikkat 
çekti. 
Türkiye’nin ekonomik büyüme anlamında 
fark yaratmasının beklenmediğini belirten 
Tekince şöyle konuştu: “Türkiye için tercih 
zamanı. Yüksek dalgalı büyüme mi, istik-
rarlı ama düşük büyüme mi? Hep birlikte 
göreceğiz. Türkiye ekonomisi son yıllarda 
düşük ama istikrarlı büyüme modeline 
geçti, 2016’da özellikle bankaların kredi 
verme kabiliyetini teşvik edecek bazı dü-
zenlemeler eşliğinde iç tüketimi artırarak 
büyüme sağlanabilir. Buna ek olarak 
asgari ücret ve emeklilik maaşı artışlarıyla 
perakende, beyaz eşya, otomotiv ve 
kısmen konut sektöründe canlanma bek-
liyoruz. Ayrıca Euro bölgesinde kredilerde 
temmuz ayından beri süregelen ılımlı 
büyüme AB’ye ihracatımızı artırabilecek. 
Enflasyonda en önemli kalemin gıda 
olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. 
Rusya krizi gıdada geçici etki sağlayabilir 
ancak önemli olan Gıda Komitesi’nin 
çalışmalarıdır.”


