
“Yarım asırdan fazla bir süredir Türkiye’de otomotiv sektörüne hizmet 
veren İntermobil, dünya devi markaların Türkiye temsilciliğini yapıyor. 
Ülkemizde geniş bir dağıtım ve bayi ağına sahip olan firma,      gelecek için 
ürün gamını daha da genişletmeyi hedefliyor. Türkiye otomotiv pazarının 
gelecekte daha çok  gelişeceğine inandığını belirten İntermobil Genel 
Müdürü Rıfat Perahya,  ülkemizdeki araç parkının gelişmesine paralel 
olarak yedek parça pazarının da aynı oranda artış göstereceğine inandığını 
söyledi. İntermobil gelişimi, işleyişi ve otomotiv sektörü ile ilgili sorularımızı 
yanıtlayan Perahya, hedeflerinin 2011 yılında yüzde 20’den fazla büyümek 
olduğunu belirtti.”

İNTERMOBİL OTOMOTİV 
MÜMESSİLLİK VE TİC. A. Ş. 
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Firmanızdan kısaca bahseder misiniz? 

Intermobil 1954 yılında kurulmuş 
olan Türk otomotiv sektörünün köklü 
firmalarından biridir. 56 senedir Türk 
araç üreticilerinin ihtiyaçlarına ve araç 
parkının gelişimine göre birçok lider 
markanın temsilciliğini ve dağıtımını 
gerçekleştirmektedir. 2010 yılı itibariyle 
kendi segmentlerinde Dünya’nın önde 
gelen 9 firmasını araç üreticileri ve son 
kullanıcılarla buluşturmaktadır. Global 
ekonomik krizin en sıkıntılı döneminde 
Türkiye’ye ve Intermobil’e inancını 
gösteren, Alman Otomotiv devi Hella, 
1 Ocak 2009 tarihinde Intermobil’e 
ortak olmuştur.  Intermobil faaliyetini 
1983 yılından beri Anonim şirketi olarak 
sürdürmektedir

Misyonumuz: Temsil ettiğimiz 
ve dağıtımını yaptığımız uluslararası 
firmaların en iyi kalite, doğru fiyat, yaygın 
ticari ve kusursuz teknik destek ile araç 
üreticilerine ve son tüketicilere artı değer 
kazandırmalarını sağlamaktır.

Vizyonumuz: Ürün karmamızı 
segmentlerinde lider olan yedek parça 
markalarıyla zenginleştirip Türkiye’nin 
otomotiv sektöründeki en donanımlı 
çözüm ortağı olabilmektir.

İntermobil, dünyaca tanınmış markaları 
ülkemiz pazarında kullanıma sunuyor, 
bu büyük başarı ve özveri gerektiren 
bir yapı, başarınızı ve başarınızın 
sürekliliğini nasıl sağlıyorsunuz?

Öncelikle işini çok seven bir Yönetime 
ve Intermobil’i kendi aile şirketleri olarak 
gören bir ekibe sahibiz. Başarımızı sürekli 
hale getirmek için çok dinamik olmamız 
gerekiyor. Intermobil’in hem temsil ettiği 
tedarikçilere hem de araç üreticilerine 
ve bayilerine sürekli artı değerini 
hissettirmesi gerekiyor. Bu doğrultuda 
etik değerlerimizden hiçbir zaman ödün 
vermeden, uzun soluklu plan ve stratejiler 
geliştirerek başarımızın kalıcılığını ve 
sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz.

Dünya pazarıyla yakın olan bir 
firmanın yetkilisi olarak dünya otomotiv 
pazarı ve Türkiye pazarı arasında genel 
bir değerlendirme yaparsanız neler 
söylersiniz?

2009 yılı otomotiv sektörünü çok 
derinden yaraladı. Ancak 2010 yılında 
hem diğer ülkelerde hem de Türkiye’de 
toparlanma süreci çok hızlı ve kapsamlı 
oldu. Kriz sürecini iyi yöneten şirketlerin 
2010 yılını çok iyi geçirdiğini tahmin 
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ediyorum. Avrupa’da satış sonrası organizasyonu kuvvetli 
olan firmalar krizden, rakiplerine göre, daha az etkilenerek 
çıktılar ve şu anda araç üreticilerinin tam kapasite ile 
çalışmasından dolayı çok iyi duruma geldiler. Uzak Doğu 
pazarında da çok hızlı bir gelişme trendi var. 2-3 sene 
evveline kadar kendi pazarları Uzak Doğulu tedarikçi 
firmalara yeterken, Avrupalı üreticilerin Uzak Doğu’da 
yatırım yapmalarından dolayı bu firmalar da yönlerini Batıya 
doğru çevirdiler. 

Türkiye’de otomotiv pazarının geleceğinin çok parlak 
olduğu kanısındayım. Hem binek araç ve ağır vasıta 
üreticilerinin üretim adetlerinin hızla artacağına hem 
de Türkiye’deki araç parkının büyüyeceğine yürekten 
inanıyorum. 80 milyonluk nüfusa sahip olan Almanya’da 
yaklaşık 50 milyon araç varken, 75 milyon nüfuslu Türkiye’nin 

araç parkının sadece 14 milyon olması, Türkiye’deki araç 
parkının büyüme potansiyelini gösteriyor. Buna paralel 
olarak, yedek parça pazarının hızla büyüyeceğini, özellikle 
kaliteli ve doğru hizmet veren marka ve şirketlerin pazar 
paylarını arttıracaklarını düşünüyorum.

Ülkemizde iki yıldan beri yaşanan ekonomik 
dalgalanmalar sonucunda otomotiv sektörü tekrar bir 
toparlanma sürecine girdi diyebilir misiniz, sektörümüz 
için dernek veya devlet tarafından yapılan çalışmaları 
yeterli buluyor musunuz?

Devletin 2009 yılında binek araçlar için uyguladığı 
ÖTV indiriminin çok yerinde bir karar olduğunu ve satışları 
olumlu etkilediğini ancak aynı yaklaşımı ticari araçlar için de 
göstermeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Derneklerin çok 
iyi niyetli çalışmalar yaptıklarını ancak genelde bürokrasiye 
takıldıklarını ve projelerin hayata geçmesinin çok uzun 
zaman aldığını söyleyebiliriz.

Firmanızın son bir yıl içinde yaptığı yenilikler ve 
çalışmaları hakkında bilgi veriri misiniz?

2010 yılı Intermobil için çok hareketli bir yıl oldu. 
Öncelikle İstanbul depomuzu faaliyete geçirdik ve daha 
önce bayilerimizin direkt ithal ettiği Hella ürünlerini 
depomuzda stoklayarak ürün yelpazemizi ve hizmet 
kalitemizi arttırdık. Temmuz ayında ısı yönetimi (motor 
soğutma ve klima ürünleri) konusunda lider olan Behr Hella 
Service markasının Türkiye dağıtımını üstlendik. Bu sayede 
Hella’nın aydınlatma, elektrik ve elektronik ürün grubuna 
ısı yönetimini de ekleyerek Hella’nın global 4+2 pazarlama 
konseptini başlattık. Bu konsept 4 ürün grubunun yanına 
teknik ve ticari desteğin sağlanmasıyla 2011 itibariyle 
hayata geçecek. 2000 yılından beri Türkiye’de tek satıcısı 
olduğumuz Continental VDO markasının Common 

Rail Dizel sistemleri satışı ve yönetimi için Aralık ayında 
anlaşma imzaladık. VDO Kienzle takograf servisi sayımızı 
56’dan 80’e çıkardık ve dijital takograf kullanımı yasasına 
hazırlığımızı yaptık. Farklı bölgelere yönelerek WABCO 
Servis sayımızı 28’den 34’e çıkardık. Bu projeler sayesinde 
2010 yılında Intermobil’in satışları arttı, marka ve ürün 
gamı genişledi, bayi organizasyonu güçlendi ve servis sayısı 
arttı. Özetle, 2010 yılında Intermobil’in geleceği için kalıcı 
adımlar atıldı. 

Bildiğimiz kadarıyla ürünlerinizi yurtiçinde bayiler 
aracılığıyla pazarlıyorsunuz, ürünlerinizin Türkiye 
pazarında doğru pazarlama ve doğru stratejiler ile 
kullanıcıya ulaştığını düşünüyor musunuz?  

Markalarımızda hedef kitlemize göre farklı dağıtım 
kanallarımız var. Örneğin, Hella ve BHS için 16 bayimiz 
bulunuyor ve 2010 yılında yapmış olduğumuz yapılanmayla 
şu anda, bu ürün grupları için, Türkiye’deki en güçlü bayi 
ağına sahip olduğumuz söyleyebilirim. WABCO’da sadece 
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4 bayimiz bulunuyor ve çok başarılı bir dağıtım stratejisiyle 
her sene satışımız artıyor. Diğer markalarda da genelde 
bayi sayısını sınırlı tutarak bayilerimizin markalarımıza özen 
göstermesini ve kar etmelerini sağlıyoruz. Böylece, beraber 
yola çıktığımız firmalarla ticari ilişkimizi uzun soluklu ve 
kazan-kazan ilkesiyle sürdürebiliyoruz.

İntermobil’in 2011 yılı için belirlediği plan ve projeler 
nelerdir, bundan sonrası için hedefleriniz nelerdir?  

2011 yılının hem otomotiv piyasası hem de Intermobil 
için çok dinamik ve başarılı geçeceğini öngörüyoruz. 
Öncelikle satışımız artacağından ve ürün gamımız 
genişleyeceğinden depolama alanımızı büyüteceğiz. Bu 
sayede hizmet kalitemizi iyileştireceğiz. WABCO’da treyler 
üretimindeki yaklaşık %85 olan pazar payımızı korumak 
ve mümkünse yeni EBS sistemimizle arttırmak istiyoruz. 
Şu anda açıklamamız mümkün 
olmayan yeni kamyon, çekici ve 
otobüs projelerinde kullanılacak 
fren sistemi ve destekleyici 
parça adetlerini arttıracağız. 
2010 yılında % 30 arttırdığımız 
WABCO’nun araç başına parça 
değerini 2011 yılında da %30 
oranında arttırmayı hedefliyoruz. 
Hella’da bayilerimize yeni ürünler 
sunacağız. Özellikle; Hella 
ampul, silecek, akü ve gündüz 
sürüş lambaları odak noktalarımız 
olacak. Ayrıca Hella’nın global 
servis konsepti olan Hella Service 
Partner konseptini kuracağız 
ve diyagnostik ekipman satışına 
ağırlık vereceğiz. Behr Hella 
Service’de ise önceliğimiz klima 

ürün grubu olacak. Radyatör satışlarında BHS’nin çok 
yüksek bir pazar payı var ancak klima grubunda önemli bir 
büyüme potansiyeli bulunuyor. Ayrıca 8-11 yaş arasında 
bulunan araç gruplarına yönelik ürün grubunu bayilerimize 
sunacağız. Alman araç grubunda lider olarak bilinen BHS 
markasını özellikle Uzak Doğu ve diğer araç markalarında 
kullanılmak üzere bir projeyi hayata geçireceğiz. Bütün bu 
projelerin yanında en önemli odak noktamız Continental 
VDO markasında olacaktır. 2010 yılında yedek parça 
satışımızı %80 büyütüp VDO’nun en fazla satışını yapan 3 
ülke arasına girdik. 2011 yılında da piyasaya VDO ürünlerini 
satacaklarına dair yanıltıcı bilgi veren bazı firmaları rahatsız 
eden başarımızı VDO’nun tek satıcısı olarak devam ederek 
sürdüreceğiz. Amacımız 2011 yılında da en azından %50 
büyümek olacaktır. Buna ek olarak, VDO’nun Common 
Rail Dizel ürün satışına ve Dizel Tamir Servisi konseptine 
odaklanacağız.


