
Otomotiv Yenileme Pazarı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Mesut Urgancılar:
“Araç teknolojilerine
hızlı adapte olabilmeli”
OEM’lerin Yenileme Pazarı’ndaki 
(Aftermarket) stratejileri

B ildiğiniz gibi OEM’ler Yenileme Pa-
zarı’ndaki hizmetlerini OES’ler ara-

cılığıyla gerçekleştirirler. OES’lerin satış 
sonrası stratejilerini belirleyen faktörler; 
orijinal ekipman kullanılması gereklili-
ği ile parça, servis ve işçilik garantisidir. 
OES’ler son yıllarda Yenileme Pazarı’nda 
rakipleri olan bağımsız dağıtıcılara, pera-
kendecilere ve servislere karşı oldukça 
agresif bir  politika izlemekteler.

Türkiye Yenileme Pazarı’ndaki  
hizmetlerin durumu

Araç sahiplerinin satış sonrası hizmet alış-
kanlığı aracın garantisi bitene kadar yetkili 
servislerden, sonrasında ise güvendiği 
bağımsız servislerden hizmet almak şek-
lindedir. Bağımsız Yenileme Pazarı’ndaki 
toptancılar, perakendeciler ve bağımsız 
servisler  orijinal  yedek parçaları OES’lere 
göre daha avantajlı fiyatlar ile son tüketi-
ciye sunarlar. Pazardaki en önemli sıkıntı, 
“yan sanayici, orijinal parça, eşdeğer par-
ça” gibi tanımların yanlış kullanılmasından 
veya bunlarla ilgili farklı algı yaratılmaya 
çalışılmasından kaynaklanmaktadır.

Bağımsız Yenileme Pazarı’nda  yeni iş 
modelleri ve eğilimler

Bağımsız Yenileme Pazarı’nda Uluslarara-
sı Satınalma Grupları’na üye  ülkemiz da-
ğıtıcılarının payları hızla artmaktadır. Yan 
sanayicilerdeki  “dijitalleşme”  ile parça 
dağıtıcıları ‘Elektronik Sipariş Sistemi’ gibi 
çevrim içi platformlar sayesinde ürünlerin 
fiyat ve bulunabilirliğini  kontrol edip, sipa-
riş takibi ve yönetimini daha hızlı ve kolay 
gerçekleştirmektedirler. Dağıtıcılar ülke-
mizin farklı yerlerinde kendi lojistik mer-
kezlerini oluşturmaktalar. Avrupa’daki sa-
tışların yüzde 10’unu, internet üzerinden 

yapılan perakende satışlar oluşturmakta-

dır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye Bağımsız 

Yenileme Pazarı’nda da bu alanda artış 

beklenmektedir.

Sektördeki başarılı oyuncuların temel 
özellikleri

Sektörün gittiği yönü  ve pazardaki  eği-

limleri  doğru analiz ederek yüksek oran-

daki orijinal yedek parça bulunabilirliği ile 

yeni ve farklı iş modelleri yaratabilmek de 

başarının diğer bir anahtarıdır.

Bağımsız Yenileme Pazarı araç 
teknolojilerinin gelişiminden nasıl 
etkilenecek?

Bağımsız Yenileme Pazarı’nda yer alan 

orijinal parça ve/veya orijinal yedek parça 

üreticileri hâlihazırda araç teknolojilerinin 

gelişimine yön vermektedirler. Bu üreti-

ciler, yan sanayicisi oldukları OEM’lerin 

teknolojik gelişmelerine yön verirken; 

diğer yandan aynı teknolojik gelişmeleri 

Bağımsız Yenileme Pazarı’na da sunmak-

tadırlar. Ayrıca Bağımsız Yenileme Pazarı 

aracılığıyla son tüketicilerden edinilen geri 

bildirimlerin araç teknolojilerinin gelişimi-

ne önemli ölçüde katkısı bulunmaktadır.n

Avrupa’daki satışların 
%10’unu, internet üzerinden 
yapılan perakende satışlar 

oluşturmaktadır. 

İNTERNET
SATIŞLARI

Tedarikçilerdeki “dijitalleşme”  
ile parça dağıtıcıları ‘Elektronik 
Sipariş Sistemi’ gibi çevrim içi 
platformlar sayesinde sipariş 

takibi ve yönetimini daha
hızlı ve kolay  

gerçekleştirmektedirler. 

Pazardaki en önemli sıkıntı, “yan 
sanayici, orijinal parça, eşdeğer 

parça” gibi tanımların yanlış 
kullanılmasından veya bunlarla 

ilgili farklı algı yaratılmaya 
çalışılmasından

kaynaklanmaktadır.

DİJİTALLEŞME
ÖNEM KAZANIYOR

PAZARDAKİ EN 
ÖNEMLİ SIKINTI
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