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Değerli Meslektaşlarım,
Dünyada yaşanan Covid-19 salgını ile beraber sosyal hayatımızda yaşanan kısıtlamalar benzer bir şekilde ticari 
hayatı da etkiledi. Ülkemizde sektör olarak Mart-Nisan aylarında dip seviyeleri görmemiz ardından Mayıs ve Haziran 
aylarında bir toparlanma yaşadık. Özellikle düşük faiz oranlı taşıt kredi kampanyalarının yoğun etkisini hissettiğimiz 
bir dönem yaşıyoruz. Umarım ki bu toparlanma yıl sonuna kadar olan hedeflere ulaşılmasına imkan tanır. 

Bu toparlanma aynı şekilde ABD’de de yaşanıyor. ABD Ulusal Otomobil Bayileri Birliği (NADA), ABD ikinci el satışları 
ve ekonomisinin analizini, bayilerin ve ABD ekonomisinin koronavirüs pandemisinin etkisini yoğun olarak yaşamaya 
devam ettiği bir dönemde yayınladı. Bu raporda da görüleceği üzere son iki ayda satışlarda önemli bir yükseliş 
görmeye başladılar.

NADA baş ekonomisti Patrick Manzi yaptığı açıklamada “Araç satışlarının Nisan ayında 8.6 milyon adetlik 
performansından sonra, federal hükümetin otomobil satışlarını izlemeye başladığını ve satışların bu güne kadar 
kaydedilen en düşük seviyeye inmesinden sonra toparlanma işaretleri göstermeye devam ettiğini” belirtti. Manzi 
“Haziran ayındaki 13.05 milyon adetlik satış (yıllık oranda) Nisan ayına göre önemli bir gelişmeydi” diyerek gelişmeleri 
değerlendirdi. 

ABD satış verilerinin oldukça şeffaf olmasından dolayı birçok parametreyi de yakından takip etme imkanı 
bulabiliyoruz. 2. çeyrek verilerine baktığımızda ABD’de perakende satışlar, COVID-19 salgınının etkilerinden filo 
satışlarına göre çok daha hızlı toparlanmış görünüyor. Filo satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 
72 azalırken perakende satışlar sadece % 17 düşmüş. Haziran ayında filo satışları geçen yıla göre% 73, perakende 
satışları ise sadece% 6 azalmış. Birçok büyük araç kiralama şirketi bu yıl filo siparişlerini iptal etmiş veya önemli ölçüde 
azalttığı görülmüş. 

Perakende satışlarındaki gerilemenin yavaşlamasını ise, üreticilerin sağladığı teşviklerden kaynaklandığını belirtiyorlar. 
JD Power'a göre, teşvik harcamalarının birim başına ortalama 4.349 $ olduğu, Haziran 2019'a göre ise 383 $ artış 
gösterdiği ve Haziran ayı için rekor bir seviyeye yükselmesini beklediklerini ifade etmişler. Nisan 2020'de birim başına 
4.981 dolarlık bir rekor seviyeye ulaştıktan sonra, Mayıs ve Haziran aylarında teşvik harcamaları azalma göstermiş. 
Yılın geri kalanında ise, teşvik seviyelerinin geçen yıla göre artması bekleniyor ancak muhtemelen Nisan 2020'deki 
kadar yüksek olmayacağı belirtilmiş.

Stok perspektifinden bakıldığında ise perakende talebinde güçlü toparlanma göz önüne alındığında, Bayiler geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla stoklarında önemli düşüşler gördüler. Haziran sonunda araç stoğu, geçtiğimiz yıl var 
olan 3.9 milyon adetten 2.6 milyon adede geriledi ve talep gören segmentlerde önemli sıkıntı yaşandı. ABD’de büyük 
revaçta olan pick-up stoğu, Nisan ve Mayıs aylarında üreticilerin sunduğu rekor teşviklerden kaynaklanan güçlü 
satışlar nedeniyle özellikle düşük olmaya devam ediyor.

NADA'nın yeni hafif araç satış tahmini 2020 yılı için 13 milyon ila 13,5 milyon adet arasında kaldı. Geçen yıl 17 milyon 
adet satış yapmış bir ülkede her ne kadar toparlanma olsa da genel düşüş oldukça felaket boyutunda olacak.

Makro düzeyde virüsle ilgili ekonomik toparlanma ABD ekonomisine oldukça yaramış durumda ve reel sektöre 
gerçekten çok önemli bir destek sağlamış durumda. Tarihin en büyük teşvik paketi olan 2,2 trilyon dolarlık teşvik, 
ağır vasıta ve hafif araç satıcıları da dahil olmak üzere küçük işletmelere Paycheck Koruma Programı (PPP) kredileri 
sağlayarak, bayilerin salgının etkisi ile işyerlerini kapatmaları engellenmiş ve bu sayede çalışanlarını da ellerinde 
tutmalarına imkan tanımış durumda.

Ülkemizdeki kısıtlı verilere rağmen meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler kapsamında gerek perakende gerekse 
filo alımlarının devam ettiği ve Temmuz ayındaki pazarın da beklentiler seviyesinde çıkacağını gösteriyor. Tüm 
meslektaşlarıma ve tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim. Lütfen maske ve mesafe kurallarına uyalım.
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OYDERBaşkandan

“Türkiye’de Ocak - Şubat ayında 
sağlıklı bir otomotiv pazarı 
ile harekete geçmiştik” diye 
sözlerine başlayan Şahsuvaroğlu  
“ Tech Webinar” fikrinin 
doğuşunu anlattı. Şahsuvaroğlu; 
“ Ocak - Şubat’ın hemen ardından 
o pandemi etkisi ile birlikte 
bizler hayatın içerisinde olan ve 
işin itici motoru olan otomotiv 
sektörünün de hayattan 
kopmadan yine doğal akış 
içerisinde devam etmesi için bu 
tarz seminerlerin uygun olacağını 
ve birbirimizden haberimiz 
olacağını ülkenin bütün 
tarafından haberimiz olacağı ve 
birbirimizi bilgilendireceğimiz bir 
platform olacağı düşüncesiyle 
ilkini hep birlikte sizlerin 
öncülüğünde yapmaya karar 
verdik” dedi.

OYDER tarafından 
uygulamaya konan Tech 
Webinar buluşmaları 
başladı.  Web üzerinden 
başlayan seminerde 
ilk buluşma OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Şahsuvaroğlu ile 
gerçekleştirildi.

“TECH 
WEBİNAR 
BULUŞMALARI 
BAŞLADI”



7

MART 11’DE TİCARET KURALLARI DEĞİŞTİ”

Mart’ın 11’inden itibaren Türkiye’de pandemi 
ile birlikte hayatın tamamen değiştiğini belirten 
Murat Şahsuvaroğlu  sözlerine şöyle devam etti:
“Bugünden itibaren 11 Mart’tan itibaren 
alıştığımız ticaret kuralları hatta yaşam koşulları 
bile değişti. 11 Mart’tan bugüne hayatımızda 
neler değişiyor gerçekten bundan önce imtihan 
olmadığımız bir yerden soru geldi. Herkes aynı 
derecede sağlığı ile tehdit edildi. Sonuçta bir 
Korona virüs salgını dünyanın her tarafında 
Çin’de başlayıp dünyanın her tarafını tehdit 
etmeye başladı ve ilk başta belki bazı ülkeler bu 
işi ciddiye de almadı. Ciddiye almayan ülkeler 
de bu işin faturasını önemli miktarda ödediler. 
Bunları hep birlikte görüyoruz. Ne değişti bizler 
bu işin ilk vakanın görüldüğü günün hemen ertesi 
haftasında Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği 
olarak bütün paydaşlarımıza tedbir seti almaları 
gereken tedbirleri içeren bir talim yayınladık 
ve bununla birlikte o sosyal mesafe denilen 
kavramları dezenfeksiyon denen kavramları 
bunların hepsini otomotiv ile birlikte işimizin artık 
mütebbim haline getirdik.

Otomotivde dezenfeksiyon süreci otomotivde 
sosyal mesafe bunlar artık hayatımızın doğal 
akışı içerisinde yer almaya başladı. Peki, bu 
iş yapış biçimlerimizi nasıl etkiler, biz 2 sene 
önce OYDER olarak gelecek teknolojiyi hep ön 
plana çıkaran bir panel yapmıştık. Orada şunu 
söylüyorduk, müşteri Showroom’a giren müşteri 
sayısı giderek azalıyor. Ama aylık araç sayışları 
düşmüyor. Yani 10 araç satılıyorsa yine 10 araç 
satılmaya devam ediyor ama eskiden 10 araç 
satılırken o Showroom’a 30 müşteri gelirdi. Şimdi 
o Showroom’a  14 müşteri geliyor.
İnsanlar artık gerçekten zamanlarının önemli 
bir kısmını internet üzerinden sosyal medya 
üzerinden istedikleri sonuca oradan en yakın 
sonuca ulaşıp dolayısıyla istediği aracı işaretleyip 
sonuçta size dönüp geliyor. İşin bu tarafında 
olmak artık kaçınılmaz gibi duruyor.

TİCARETİN ŞEKLİ DİJİTALE Mİ DÖNÜYOR?

“Bilinci çıkarımda yani otomotivin internet 
uygulamaları veya dijital dünya uygulamaları 
hayatımıza girmiş özellikle satış sonrasında 
randevu oluşturma sistemi satış sonrasıyla ilgili 
görüntülü müşteri aramaları satış sonrasıyla 
ilgili görüntülü onaylar üzerinde vardı ama şu 
dönemde onları da çok aktif kullanarak aslında 
birkaç senelik süreci çok kısa bir yere almış olduk. 
Satışla ilgili dediğiniz çok doğru ilk iki ayda ciddi 
bir hareketlenme oturup sohbet ettiğimizde Mart 
ayının ne ile kapanır dediğimizde
kimse 70 bin adedin altını söylemezdi. 75 
binler bile vardı ama gelinen noktada 50 bin 

adetle kapattık. Geçen senenin 
yüzde 1.6 üstünde geçen sene Mart 
ile kıyasladığımız zaman. Bir anda 
işte biraz önce de söyledim hepimiz 
şu anda ekran üzerinden işlerimizi 
yürütmeye çalışıyoruz. Hepimizin 
kapısını çalan bir virüs ile mücadele 
etmek durumundayız. Birlikte hareket 
etmek durumdayız. Eşit tehdit 
ediliyoruz. Mart ayı evet bize tabiri 
caizse ölümü gösterdi. Nisan ayı 
son 10 senenin 2009-2019’un bütün 
ortalamalarını alıyoruz ortalaması 
66 bin. En iyi Nisan 2015’te 90 binli 
adetlerde satılmış geçen sene en kötü 
Nisan’dı 30 bin civarındaydı bu sene 
Nisan hani geçen senenin de fevkinde 
bir düşüş ile kapanacak. Bu sene 
Nisan 13 ile kapanacak. 15-20 bin adet 
arasında bir pazarı bize işaret ediyor.”

PAZAR NE ZAMAN DÜZELECEK?

“Bir iki açıdan bakmak lazım insanların 
tüketim iştahlarında azalmaya neden 
olan faktörler var mı finans açısından. 
Finansal açıdan baktığınızda insanların 
tüketimini azalmasını etkileyecek 
bir faktör yok. Tüketimin artmasının 
en önemli göstergelerinden biri 
önümüzdeki dönemde yani ikinci 
çeyrek üçüncü çeyrekte ne olur 
faizlerin düştüğünü hala görüyoruz 
dünyada ciddi manada özellikle 
Amerika’daki merkez bankasının 
Avrupa merkez bankalarının Japonya 
merkez bankasının ciddi manada para 
bastığını da görüyoruz. Pandemi ertesi 
dünyada bir nakit likit bolluğunun 
olacağı da gözlerden kaçmamalı. 
İnsanlar yine taleplerini bir miktar 
öteleyerek yılın ikinci yarısıyla birlikte 
bu tekrar yeniden harekete döner diye 
düşünüyorum. 2018-19 yılında sektör 
milyonlu adetlere gelen otomotiv 

sektörü ki hak ettiği yer orası 2018 
yılında ve 2019 yılında ciddi manada 
düştü 620 bin ve 480 binli rakamlara 
geriledi. Biz bu sene 700 binleri sene 
başında planlamıştık. Ocak Şubat 
gibi onu göstermişti. Ciddi manada 
küçülmesi 2020 senesinin de ilk 
yarısının olmadığını var sayarsak 
2020’nin ikinci yarısında dünya 
pandemiye karşı eğer aşıyı geliştirdim 
diye anonsla çıkarsa işler çok ciddi 
manada kendini toparlama emareleri 
gösterir diye düşünüyorum.”

“PERSONELİMİZ ÇOK ÖNEMLİ”

Yetkili satıcı olarak bu pandemi 
günlerinde en önemli değerin 
personeller olduğunu belirten Murat 
Şahsuvaroğlu ; 
“ Bizim için önemli olan insan 
insan da bizim çalışanlarımız. 
Ekmeğimizi bölüştüğümüz mesaimizi 
bölüştüğümüz birlikte mücadele 
ettiğimiz, birlikte yola çıktığımız 
hatta zaman zaman ekran başına 
geçip birlikte eğitim aldığımız 
personelimiz. Bunun mavi yaka 
diye beyaz yaka diye adlandırılıyor. 
Halbuki biz birlikte kazanan olduğu 
zaman birlikte bölüşen yiyen 
olmadığı zaman da yine aynı şekilde 
tevekkül eden ve olacağını günü 
bekleyen aslında bir ahilik düzenine 
ait bir toplumun neferleriyiz. Bugün 
yapılması gereken şey otomotiv 
yetkili satıcılık sisteminde yetişmiş 
personelimize sahip çıkmak. Ben 
her zaman şunu söylüyorum. Bizim 
bilançomuzun görünmeyen en 
önemli değeri ekmek müştereği 
olduğumuz personelimizdir. 
Dolayısıyla bu dönemde 
personelimize sahip çıkıp yine 
gelecekte o güzel günlere bugünden 
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hazırlık yapmamız lazım. Nasıl hazırlık 
bu konuyla ilgili kısa çalışma ödeneğini 
anons etti. Bütün otomotiv yetkili 
satıcılık sistemi kısa çalışma ödeneğine 
müracaat etti. Bu çok yerinde bir adım 
kredi garanti fonunun 25 milyardan 
50 milyara ardından 50 milyardan 120 
milyara çıkarıldı. Bu yine sektörümüz 
adına istifade edilmesi gereken bir 
fırsat kapısı. Bunlar önemli adımlar. 
Hemen diğer tarafta SGK’ların altı ay 
ötelenmesi. Üç ay ötelenmişti altı ay 
öteleniyor. Burada bizim yapmamız 
gereken ilk önce sağlığımıza dikkat 
edeceğiz ailelerimize dikkat edeceğiz. 
Evimize çoluğumuza çocuğumuza dikkat 
edeceğiz ama personelimizin evine 
götürdüğü ekmeğin de küçülmemesine 
hep birlikte özen göstereceğiz. Bugün 
paylaşma birliktelik günü biz bugünü 
paylaşacağız, yarın yine hep beraber 
güzel günlere koşacağız. Üzerimizde 
şu anda bir stok baskısı yok. Çünkü 
ocak ve şubat ayında biriken bir stok 
yoktu hatta talep arzdan daha fazlaydı 
önümüzdeki stok problemi yok. En 
önemlilerden biri maaştı, buna destek 
olundu. SGK’larda buna destek olundu, 
KGF penceresi çok geniş bir biçimde 

açıldı. KGF ile ilgili süreçler biraz zayıf 
işliyor umarım KGF ile ilgili süreçler 
bir miktar daha toparlanarak hızlı bir 
şekilde ilerler diye”  şeklinde konuştu.

PANDEMİ ETKİSİ ÜZERİMİZDEN NE 
ZAMAN GEÇER?

“Pandeminin etkisinin üzerimizden 
geçmesi psikolojik olarak ertesi senenin 
ortalarını bulur diye düşünüyorum. Bu 
tarafı da Turizm Bakanlığı’nın yapmış 
olduğu açıklamaya bakıyorum. Diyor ki, 
biz turizmle ilgilenen yere akreditasyon 
belgesi vereceğiz ki müşteri misafir 
geldiğinde o belgeyi görsün rahat etsin.
Bizim işimizin bir parçası da bu biz 
günlük kiralama yapan aynı zamanda 
bir sektörüz. Yani günlük kiralama 
işi yapan firmalara araç satıyoruz. 
Günlük kiralama işinde de en önemli 
şeylerden birisi yine bu pandemi ile 
ilgili oluşturulan ilişki yani burada 
yine pandemi sonrası biz otomotiv 
sektörünün bir miktar daha bireysel 
satışlarda hızlanacağını ön görüyoruz 
uçak kullanmak yerine gidebilecekleri 
mesafelerde araç kullanacağını ön 
görüyoruz yine İpsos’un yapmış olduğu 

Çin’deki araştırmada bizleri teyit ediyor. 
Mobilite kavramına eğer hazır değilse 
sistem böyle bir senaryo uygulamaya 
kondu. Mobilite beş sene falan daha 
ileriye atıldı biraz daha hazır olalım 
diye çünkü bir de bu işin görünmeyen 
bir tarafı var karbon emisyon salınımı 
araç başına Avrupa’nın en büyük 
dertlerinden birisi de bu. Bu mobilite 
kavramı büyük şehirlerde bir miktar 
daha kendine zemin bulmuştu özellikle 
araç paylaşımı sistemi sizin de çok 
iyi bildiğiniz bir yerden alıp bir yere 
gidiyorsunuz. O gittiğiniz yerde aracı 
üçüncü bir şahıs alıyor o dördüncü 
şahsa veriyor o beşinci şahsa veriyor 
dolayısıyla bu gibi sistemler önümüzün 
trendleri geleceğin trendleri bu 
trendlerden kimse vazgeçmeyecek.

Sadece 1-1.5 senelik bir şüphe endişe 
durumu hasıl olacak. Ama kim burada 
kendini iyi hazırlarsa hijyen tedbirlerine 
önem verirse ve tüketiciyi bu konuda 
ikna etmeyi başarırsa ben otomotiv 
sektörünün her iki tarafta da yetkili 
satıcılık sisteminin daha hem gidecek 
yolunun hem de yiyecek ekmeği 
olduğunun kanaatindeyim.”

OYDERBaşkandan
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OYDER,Tech Webiner 
serisinin ilk yayınını Çınar 
Noyan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirdi. Covid-19 
salgınında otomotiv yetkili 
satıcısı olmak konulu 
Webinar’ın konukları; OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
ŞAHSUVAROĞLU’nun yanı 
sıra, Toyota Samsun Bayii, 
Poyraz Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı, İTO Meclis 
Başkanı, Van Ticaret Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı, 
Mersin Otomotiv Yetkili 
Satıcıları Derneği Başkanı ve 
Kocaeli Sanayi Odası Meslek 
Komitesi Başkanı da konuk 
olarak katıldı.

COVİD-19’DA OTOMOBİL YETKİLİ 
SATICISI OLMAK!

OYDER – Tech Webinar Serisi I

OYDER

Covid-19 ve Pandemi sürecinde 
OYDER tarafından gerçekleştirilen 
Webinarlarla sektörde destek ve ilgili 
gelişmelerin paylaşımı hedefleniyor. 
Sektörel faaliyetlerinin yakından takip 
edilmesinin önemine değinen Murat 
Şahsuvaroğlu “Üyelerimizle birlikte 
birbirimizden haberimizin olması, 
bölgelerdeki gelişmeler bölgelerdeki 
durum değerlendirmeleri birbirimizin 
halini hissetmek, birbirimizin sesini 
duymak yan yana gelemesek de 
buralardan da bir sonuç çıkarmak ve bu 
çıkan sonuçları da eğer sistemle ilgili bir 
talepler varsa yine biz aktif bir şekilde 
sahadan gelen talepleri otomotiv yetkili 
satıcıları derneği olarak yine takibini 
yapıp sektörümüzün önünü açma 
gayreti içerisinde olmak. Bizim Oyder 
Tech’in amacı aslında bu” dedi.

MURAT ŞAHSUVAROĞLU:
“ÖN GÖRÜLEMEYEN BİR SÜRECİN 
İÇİNDEYİZ”

Moderatör 
MFG Danışmanlık Kurucu Ortak
ÇINAR NOYAN
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Şahsuvaroğlu “2019 yılına girerken 
zaten 2018’den tabiri caizse beklenti 
ile girmiştik” diyerek sözlerine şöyle 
devam etti:

2018 yılı 620 bin adet otomotiv 
endüstrisi ile kapanmıştı. Bizim 2019 
ile ilgili beklentilerimiz daha fazla 
kan kaybetmeden en azından 2018 
ölçeğinde bir 2019 kapamaktı. Bununla 
ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı 
nezihinde sürekli teşviki mesai 
içerisinde bulunarak 2019’un başında 
ÖTV ve KDV indirimleri otomotiv 
sektörünün hayatına girdi. ÖTV ve KDV 
indirimleri Mart ayında sonlanacakken 
yine bizim bir taleplerimizle 2019’un 
ikinci çeyreğinde de indirimler uzadı. 
ÖTV KDV indirimlerinin uzaması ile 
birlikte Nisan ayında da ÖTV masrafları 
hurda masrafları gözden geçirildi. 
Hurda masrafları da 2019’un Nisan 
ayında 10 bin liradan 15 bin liraya 
yukarı doğru bir revizyonla sektörün 
önünü açmak için yine yeniden 
gözden geçirildi. 2019’un en keskin 
durağan dönemi Haziran ve Eylül 
arasıydı. Haziran ayında ÖTV KDV 
teşviklerinin artık otomotiv sektöründe 
olmayacağının ilanıydı. Temmuz ayı ile 
birlikte işte bugünde Merkez Bankası 
faiz indirdi. Temmuz ayıyla birlikte 24 
olan faizleri Temmuz ayında indirmeye 
başlayarak Ağustos ayında pas geçti. 
Eylül’de yine indirim yaptı. Ekim ayı 
ile birlikte de yine kamu bankalarının 
önderliğinde OYDER’in de ciddi emek 
ve takibiyle beraber 0.49 faiz oranı 
ile birlikte bir otomotive can suyu 
kampanyası ilan edildi. Aslında yiğidi 
öldür hakkını ver noktasından ben 
kamu bankalarının gerçekten elini 
taşın altına koyduğunu görerek şahitlik 
ediyorum. Kamu bankalarının hakkını 
teslim etmek lazım. Fakat bir hak 
daha var. Otomotiv üreticilerinin ve 
distribütörlerinin de bu konuda yetkili 
satıcılık sistemini yalnız bırakmayarak 
0.49 kampanyasına onlar da maddi 
desteklerini sunarak kampanyanın 
sağlıklı bir şekilde başlamasına onlar 
da ön ayak oldular. 0.49 faizinin 
hayatımıza girmesiyle beraber otomotiv 
sektörü 479 bin adetle seneyi kapattı 
ve 2020’ye gerçekten yepyeni umutlarla 
2020’nin aslında OYDER’in gezesinde 
de konuşulduğu üzere bizler 700 binli 
rakamları 2020’de görürüz sektör 
2018’de başlayan türbülansla 2019’daki 
kayıplarını 2020 yılı ile kayıplarını toplar 

derlenme toparlanma yılı olur diye 
ümitlenmiştir. 2019’un 2020’nin ocak 
ve şubat ayı da bize aslında senenin 
çok güzel geçeceğinin işaretlerini yüzde 
90’lık artışlarla veriyordu. Fakat gelinen 
noktada tabii hiçbir şekilde kimsenin ön 
göremediği bugün büyük ekonomilerin 
Amerika’nın Avrupa’nın Japonya’nın ön 
görmediği ve herkesin sağlığı ile tehdit 
edildiği bir noktadayız. Dolayısıyla ön 
görülemeyen bir sürecin içerisindeyiz 
fakat bu süreçte bir parantez açmak 
istiyorum 11 Mart’ta ilk vaka Türkiye’de 
ilan edildi. Hemen hızlıca alınan 
tedbirler tedbir setleri bunun üretici 
tarafı bunun distribütör tarafı ve 
bunun kamu tarafı hükümet tarafı 
ciddi manada bir tedbir seti açıkladı. 
11 Mart’tan hemen sonra Mart ayının 
akabindeki takip edilen ayda hükümetin 
SGK’ları öteleyeceğini ilan etmesi kısa 
çalışma ödeneğine başvurulacağını ilan 
etmesi, kredi garanti fonunu hemen 
ilan etmesi otomotiv sektörünü de 
bu teşvikli sistemin içerisine alması 
yetkili satıcılık sisteminin zaten talep 
ettiği arzu ettiği bir durumdu. 2020 yılı 
beklediğimiz hızda geçmeyeceğini biz şu 
anda kestirebiliyoruz. Nisan ayı içinde 
bulunduğumuz ay 15 ile 20 bin arasında 
bir pazar beklentisinden bahsediliyor. 
20 bin olursa iyi deniliyor geçen 
seneki Nisan rakamı 30 bindi. Ondan 
önceki 2009-2019 rakamlarına göz 
attığımızda 2015’in Nisan ayı 90 bin ile 
rekor seviyede. On senenin ortalaması 
66 bin civarında fakat bu nisan ayı 
gerçekten geçen senenin de fevkinde 
bir daralma işaret ediyor ama bunun 
sebebi daralmanın sebebi bir ekonomik 
bir sıkıntı değil sebebi pandemi 
etkisiyle birlikte bozulan eko sistemin 
ne yapacağını araştırıyor olması. 
Dolayısıyla herkes kendi kapısının önünü 
süpürecektir. Önümüzdeki dönem 
otomotiv sektörü yine layık olduğu yere 
gelecektir diye virgül yapayım daha 
sonra isterseniz yine devam ederiz.”

SELAMİ ÖZPOYRAZ: 
“ÇALIŞMADIĞIMIZ YERDEN GELDİ”

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Selami Özpoyraz ise sektörler için yeni 
bir dönemden geçildiğini belirterek “ 
Evet çalışmadığımız yerden geldi” dedi. 
Özpoyraz sözlerine şöyle devam etti:
“Şirketlerimizi yeniden 
konumlandırdığımız, yeni projeksiyonlar 
çizdiğimiz bir süreç içerisindeyiz. Daha 

önceden birçok ekonomik sarsıntı 
yaşadık söylediğiniz gibi ancak bu 
sefer yaşadığımız geçmişte yaşadığımız 
sıkıntılardan çok daha farklı. Tüm 
ülkeleri etkileyen Amerika, Fransa 
İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin de 
ciddi sıkıntılar yaladığı çok ciddi bir 
problem. Bulunduğumuz bölgede de 
Mart ayı ortalarından itibaren pandemi 
etkilerini ciddi olarak hissetmeye 
başladık. Ayırt etmeksizin tüm iş 
kollarının ciddi etkilendiğini görüyoruz. 
İş yapma biçimleri değişti evden 
çalışma yaygınlaştı. Bu dönemi en kısa 
sürede atlatmak ve bu dönemden 
gerekli dersleri çıkarıp ona göre 
geleceği planlamak en akılcı çıkış 
noktası olacaktır diye düşünüyoruz. 
Hükümetimizin aldığı tedbirler de son 
derece olumlu. Sağlık Bakanlığı’mızın 
çalışmaları takdire şayan. Gerek tıbbi 
malzeme açısından çok şanslıyız. 
Pandemi koşulları tabii ki ticareti 
derinden sarsıyor çünkü ticaretin 
esası güvene ve yüz yüze iletişime 
dayalı. Yüz yüze görüşmenin yerini 
hiçbir iletişim şekli alamaz. Ancak 
uymak zorunda olduğumuz koşullar 
gereğince yakın gelecekte geçmeyi 
planladığımız birçok iş yöntemine 
bugün çok hızlı bir şekilde adımımızı 
atmak zorunda kaldık. Sosyal medya 
ve e-kanallar yoluyla ticarete daha 
fazla yönelmemiz gerektiğini gördük. 
Çağa ayak uydurmak firmasını ülkesini 

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı
SELAMİ ÖZPOYRAZ
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geleceğe taşımak isteyenler için dijital 
dönüşüm artık bir zorunluluk. Her 
sektörde olduğu gibi otomotiv sektörü 
için de bu böyle ülkemizde artık bu 
dönüşüme de söz sahibi olan bir 
ülke. Yerli otomobilimiz önümüzdeki 
yıllarda inşallah yollarda göreceğiz. 
Türkiye’nin otomotivini yaşanmakta olan 
bu dijital döneme çok önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyoruz. Bölgemizde 
de ülkemizde de sokağa çıkma yasağı 
iller arası seyahat etme tedbirleri 
özellikle bölgemizde yaptığımız ticari 
tüm Türkiye’de olduğu gibi olumsuz 
etkiliyor. İzmir’den bugün Aydın’a 
Manisa’ya Kuşadası’na Bodrum’a hangi 
şehre gitmek isteseniz özel izne tabi. 
İlk özel izni veren de İzmir ilimizdeki 
Valimize teşekkür ediyoruz. Hakikaten 
bu izin sayesinde de biz diğer şehirlere 
ulaşma imkanı sağladık. Ama ne olursa 
olsun muhakkak ki insan sağlığı her 
şeyin üzerinde. Covid-19 kapsamında 
alınan tedbirlerin birçoğunu 
memnuniyetle karşılıyoruz. Yeter ki 
virüs tamamen ortadan kalksın biz yine 
elimizden geldiğince işlerimizi toparlarız. 
İzmir şehrine özel bakacak olursak 
İzmir Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu 
Başkanımız ve aynı zamanda Türkiye 
Odalar Borsalar Birliği yönetim kurulu 
üyemiz Mahmut Özgener ve Sanayi 
Odası Başkanımız her türlü sorunu 
çözmek için öncelikle Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği’nde otomotiv meclis 
başkanımız olan Mahmut Özyener’i
sektörümüz için bir şans diye 
düşünüyoruz. “

ŞEFİK EREN: 
“ PANDEMİ EKONOMİK YANSIMALARI 
ERKEN YAŞANDI”

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren 
sözlerine tüm Türkiye’ye geçmiş olsun 
diyerek başladı. Eren; “Pandemi ülkeye 
her ne kadar geç gelse de ekonomik 
yansımaları önceden yaşanmaya 
başladı. Dolayısıyla bölgemizde bu 
konuda derinden etkilendi. Bilindiği 
üzere Van aynı zamanda İran’a sınırlı 
bir kentimiz. Son dönemde de son 
özellikle İran’ın etkisiyle Turizm 
sektörümüz ön plana çıkmıştı. Tam 
da bu ülkemize giriş yapacağı Nevzut 
döneminde İran tarafında 15 günlük 
tatil oluyor dolayısıyla Van’a büyük bir 
ilgi oluşuyor. Bu sebeplerden dolayı da 

İran’daki sınır kapımızın kapanması ile 
birlikte. Turizm ile alakalı ciddi sorunlar 
yaşadı. Bunun yanı sıra diğer sektörler 
de etkilendi. Kendi sektörümüzde 
olduğu gibi. Tabii biz de Van’da yine 
bu 30 büyük il içerisinde yer almakta. 
Pandemi ile birlikte bu 30 ilde mevcut 
önlemler kapsamında kendi ilimize 
de gerekli önlemler alındı. Bu açıdan 
Çin’den sonra İran’da başlamıştı bu 
virüs İran’dan sızmalar olabilir endişesi 
yaşanmıştı. İran’da bir etkileşim 
olmadı virüsle alakalı ama İstanbul’dan 
Umre’den dönen şahıslardan kaynaklı 
birtakım riskler oluştu. Ama gerekli 
önlemler alınmış kentte şu an her 
şey sakin seyrinde. Bir şeylerimizi de 
gerekli önlemleri almış durumdayız iş 
yerlerimizde” dedi.

IŞIL KAYAN: 
“DİJİTAL DÜNYA ROBOTLAŞMAYA 
VARACAKTIR”

Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komitesi 
Başkanı Işıl Kayan. Bölgede sektörün 
tamamının  faaliyetlerini durduğunu 
belirtti. Kayan insanlar ürküyor diyerek 
sözlerine şöyle devam etti:
“İnsanlar ürküyor bankalar ürküyor 
kredi vermeye. Merkez Bankası faizleri 
indirdi. Pandeminin etkileri bir süre 
daha böyle olacak ben açıkçası pandemi 
tedbirlerinin de pandeminin de aşının 

bulunması durumunda bu aşı bulunana 
kadar o virüs acaba mutasyona uğrayıp 
başka bir şeye dönmüş olacak mı o 
zaman işe yarayacak mı ama tabii biz 
de buna adapte oluyoruz herkes gibi. 
Biz toplum olarak kolay adapte olan 
insanlarınız işte bugün yaptığımız bu 
görüntülü toplantılar gibi. Öncesinde 
pandemi olmadan da böyle olmalıydı 
çünkü biz hep konuşuyoruz. Pandeminin 
sonunda bizim bu bayiliklerimizde 4.0 
sanayi devrimine geçişte bu alınan 
tedbirlerin hızlandıracağını dijital 
ortamda bizim işlerimizin bir kısmını 
yapacağımızı. Bu zaten pandemi öncesi 
de başlanmıştı. Dijital bir bayi kuruldu 
ve Whatsapp Business üzerinden 
insanlara evlerinde araçlarımızı tanıtma 
hizmeti araç satış hizmeti veriyoruz. Çok 
kıymetli Ford-Otosan yöneticisi 2005 
yılında bundan tam 15 yıl önce 11 bin 
kişiye Webinar üzerinden görüntülü 
eğitim vermişti. O yüzden bunları 
aslında aşinayız ama kullanmadığımız 
şeylerdi. Uzun vadede biz şu anda da 
hep konuştuğumuz şeyler çok büyük 
piyasalarda çok fazla personelle 
çalışıyoruz bunun da bir faydası 
olacaktır diye düşünüyorum dediğim 
gibi 4.0 sanayi hızlanacak otomasyona 
geçecek dijital dünya daha az kişiyle 
durumu daha az ısınma soğutma 
gideri gibi giderek robotlaşmaya kadar 
varacaktır diye düşünüyorum. Bugün 

OYDER

Van Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ŞEFİK EREN

Kocaeli Sanayi Odası 
Meslek Komitesi Başkanı
IŞIL KAYAN
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yaptığımız toplantılar dahi bir tasarruf 
sağlıyor faydalı bir durumu var. Türkiye 
pek çok kriz gördü bu da geçecektir diye 
düşünüyorum. “

illerden müşterilerimiz araç almaya 
servise bakıma gelemez oldular. 
Piyasamız baya bir daralma yaşadı. Bizim 
bu bölgemiz biz Samsun’da yaşıyoruz 
ama bazı bayii arkadaşlarımızın bölgesi 
Erzurum, Rize, Sinop, Kastamonu, Amasya 
Tokat bizim bölgemiz geniş bir alana 
hitap ediyor. Tabii buralardan gidip 
gelme olmayınca girişlerimiz de düştü. 
İkinci elde biz Türkiye genelinde alışveriş 
yapıyorduk. İkinci elde araç satsak müşteri 
gelip aramadı gönderemedik. Bu şekilde 
tamamen Samsun içinde ticaretimizi 
devam ettirir bir şekilde yürütüyoruz. 
Tabii bunlarla ilgili önlemler de aldık ama 
şu anda servislerimiz son derece araç 
girişleri düşük. Biz de tabii ki eleman 
sayımızı ona göre ayarladık. O şekilde 
hayatımızı idame ettiriyoruz. Pandemi 
olayının gerçekleşmesiyle birlikte ilk 
etapta bayii arkadaşlarımız kısa çalışma 
ödeneği için başvuru yapıldı. 60 personeli 
3 gün bir bölümü o şekilde çalışmalarımızı 
ayarladık. Pazar günleri kapattık. Bazı 
arkadaşlarımız cumartesi günü de kapattı. 
Tam gün kapalı acil hizmetlerimizi verdik 
sadece. Test sürüşlerimizi kaldırdık. 
Uzman hekimlerden Covid-19 ile ilgili 
tedbirlerde korunma yolları ile ilgili 
seminerler bilgilendirmeler eğitimler 
aldık. Plazalarımızı komple dezenfekte 
ettirdik. Bölgemizde bulunan belediye ile 
anlaştık her hafta plazalarımızı dezenfekte 
ediyorlar. Her hafta bunu tekrarlıyoruz. 

dezenfektan kolonya koyduk. Bunları 
görsellerle de giren insanlar oradan 
görsün kullansın diye. Tüm ekibimize 
maske eldiven zorunlu kıldık. Bazı 
noktalarda mesafeyi açmak için şeritler 
çektik bu şekilde sosyal mesafeyi 
korumaya çalışıyoruz. Biz elimizden gelen 
her tedbiri almaya çalıştık. Şu anda bu 
şekilde devam ediyoruz.

Faruk DOĞAN:
 “İKİ YILDIR SEKTÖRÜMÜZ İYİ DEĞİL”

Mersin Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
Başkanı, Ergin A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 
Sayın Ömer Faruk  Doğan en az vakanın 
Mersin’de görüldüğünü belirterek “Tabii ki 
be her an değişebilir” dedi. Doğan;

“Haziran ayına kadar virüs gider üçüncü 
çeyrekte toparlanma olur dördüncü 
çeyrekte de normal hayatımız devam eder 
şeklinde düşünmüyorum ben. Bunun 
ekonomik bedelini ödeyeceğimizi belki 
enflasyonla belki bir krizle ödenmesi 
gerektiğini teknik anlamda düşünüyorum 
bütün dünya ödeyecek bu bedeli 
ayrıca. Ama hani biz kendi ülkemizi 

SOYS – Samsun Otomotiv Yetkili Satıcılar 
Derneği Başkanı
MEHMET KOÇAK

Mersin Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği Başkanı 
FARUK DOĞAN

Mehmet KOÇAK: 
 “PİYASAMIZ DARALMA YAŞADI”

Daha sonra söz alan Toyota Samsun 
Bayi Mehmet Koçak ise Karadeniz’de 
pandemi ile geçirdikleri sınavı anlattı:

“Samsun’da Toyota bayiliği yapıyorum. 
Samsun’da 20 markayı temsil ediyoruz 
2017 binek araç ticari pazarı 980 binlik 
bir rekora koşmuştu. 2018 yılında 
dövizdeki dalgalanma ve kiralama 
sektöründeki dövizin etkisiyle. 2019’da 
bu arada hurda teşviki devletimiz 
tarafından ÖTV KDV desteği devlet 
bankalarının düşük faizli kredisiyle 
sektör güzel bir şekilde desteklenmişti. 
Hep beraber 2020 yılına hemen hemen 
0 stokla girdik. 2019’un ilk çeyreğine 
baktığımız zaman yüzde 40 gibi bir 
büyüme gerçekleşmişti. Fakat piyasalar 
tam toparlanmış bildiğiniz üzere Covid-
19’la pandemi ile karşılaştık. Covid-19’un 
etkisiyle insanlar illerinden çıkamaz 
oldu. Fabrikalar araç üretemez oldu. 
Plazalarımıza müşteriler gelemez oldu. 
31 ile Samsun da dair biliyorsunuz. 
Sokağa çıkma yasağı ile birlikte civar 

Plazalarımızı servis araçlarını sosyal 
mesafe kuralına göre ayarladık. Gidiş 
gelişleri. Oturma düzenlerimizi ayarladık. 
Her noktaya plazanın girişine dair 
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konuşalım. Tabii böyle bir ortamda 
da en çok etkilenen sektör maalesef. 
Bizim sektörümüz, ekonomik kriz varsa 
satışlarımız düşüyor zaten çok. Ağustos 
2018’den beri çok iyi bir dönemden 
geçmiyorduk. Ekonomimiz de çok iyi 
değildi. Sektörel olarak 2 yıldır iyi değildi. 
Ekonomi de aynı dönemde başlayacak 
şekilde iyi değildi üstüne bu geldi. Şimdi 
virüsle mücadele etmek bir yana fakat 
bir buçuk aydır çalışmıyoruz bütün 
sektörleri kastediyorum çünkü onlar 
bizim müşterimiz. Onların çalışmaması 
sanayinin üretmemesi illa ki bu bedelin 
ödeneceği şekilde gözüküyor. Mersin 
Doğu Akdeniz bölgesi olarak ele alırsak 
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye 13 tane 
organize sanayi bölgesi var. Buna Antep’i 
de dahil ederken Güneydoğu’nun en Batı 
şehrini 18 organize sanayi bölgesi var ve 
hemen hemen bunların hepsinde işler 
durmuş noktada bir tek gıda sektöründe 
biraz hareketlilik var ama onlar da bir 
yan ürün ham madde gerektiğinde onlar 
da bulamadığı için onlarda da vardiyalar 
azaltıldı. Mersin bir lojistik merkez bu tabii 
bize o anlamda yansıdı. Yine bu bölgede 
iki liman var limana gelen gemi sayıları 
yüzde 60-70 oranında düştü. Ayrıca 
bölgesel konuşayım ben Kahramanmaraş 
ve Gaziantep tekstil Maraş pamuk ipliği 
ve konveksiyonla öne çıktığı için bunlar 
da istihdam ağırlıklı üretimler olduğu 
için tekstil fabrikasında 3000 bin kişi 
çalışır hepsi durmuş durumda. Kafeterya 
lokanta gibi yerler çalışmıyor ama 
personeline borçlanıyor.  Bunlar normale 
döndükten sonra da hayatlarına oldukları 

yerden devam edemeyecekleri için bunun 
yansıması bize olacak. Araç satamayacağız 
servislerimize giriş bile çok düşünülerek 
yapılacak. Çok zorunluluk olmadıkça 
girişler azalacak. Biz bunun ekonomik 
yansımasından etkileneceğiz. Virüsten 
çıksak bile ekonomik boyutlarından 
çok uzun süre çıkamayacağımızı 
düşünüyorum.

“NE ZAMAN DÜZLÜĞE ÇIKARIZ”

Konuşmacıların ardından yeniden söz 
alan OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu 
“Ne zaman düzlüğe çıkabiliriz” sorusunu 
yanıtladı. Şahsuvaroğlu; 
“Otomotiv yetkili satıcılığı ile doğmuşsanız 
otomotiv yetkili satıcılığı Allah bereket 
versin der geçersiniz. Bu işin içine doğmuş 
olmak bir kere bir artı. Bunun iki bacağı 
var. Türkiye’de durum ne Avrupa’da 
durum ne en yakın coğrafya bize Avrupa. 
Gümrük birliği hayatımıza girdikten 
sonra otomotivin Türkiye’deki dönüşümü 
93’e kadar Türkiye’de neler vardı 93’ten 
sonra gümrük birliğinden hemen 
sonra Türkiye’de nereye doğru koştu. 
Hayatımıza nasıl teknolojiler girdi. Hangi 
ürünler geldi Türkiye’de yatırım yapmaya 
başladı. Otomotiv sektörü Türkiye’de hala 
bizim ön görümüz gerçekten geçerli bir 
meslek, doğru yapıldığı sürece. Doğru 
yapıldığı sürecenin altını çizmek istiyorum. 
Eskiden babalarımızın yaptığı dönemde 
otomotiv yetkili satıcılığında bir kasa bir 
masa diye tabir edilen dünya düzeni 
vardı. O dünya düzeninde de arz talep 
dengesi arasında da ters korelasyon 
vardı. Müşteri gelip parayı verir 6 ay, 9 ay 
yeri geliyor 1 sene bekliyor idi. Buradan 
bambaşka bir dünyaya geçtik. Gümrük 
birliği arifesinden sonra Türkiye’de bir 
plaza kavramı oluşmaya başladı. Plaza 
kavramıyla beraber alışkın olmadığımız 
metrekarelere hacimlere geldik. Fakat hiç 
yapmadığımız işleri de yapmaya başladık. 
Neydi bunlar satış sonrası hizmetleri, 
bakı onarım hizmetleri kaporta boya 
aksesuar hizmetleri. Otomotiv yetkili 
satıcılığı sistemi çok dinamik bir sistem. 
Kendi içerisinde evet açmazları olan doğru 
yapılırsa dediğimde şu biz geçenlerde 
OYDER’i temsilen beş arkadaş Las 
Vegas’a gittik Nada’ya gittik. Amerika’nın 
OYDER’ine gittik.

Bizim her sene yapmış olduğumuz 
panelin çok büyük bir panelin misafiri 
olarak katıldık. Bir gerçek var bu işi 

yapıyorsanız sermayenizle yapmalısınız. 
Sermayenizle yapmalısınız bunu bize 
oradaki danıştığımız görüştüğümüz 
Nada yani oranın Oyder’in başkanlık 
seviyesinden bu bilgi bize geldi. Yani 
oradaki yetkili satıcılık sistemi sermaye 
oranı yüzde 80 kendi sermayesi yüzde 
20 banka kredisi. Bizde biraz sanki bu 
sermaye ilişkisiyle banka kredisi ilişkisi 
biraz ters orantı gibi çalışmış vaziyette 
benim kendi hissiyatım bu. Gördüğüm 
bu fakat yine orada gezdiğimizle 
gördüğümüz başka bir dünya var. Orada 
ciddi manada ikinci el operasyonu var. 
İkinci el operasyonu aslında yetkili satıcılık 
sistemi var ama sanki o yetkili satıcılık 
sistemi aslında ikinci el operasyonunu 
yapmak için bir yetkili satıcı 3000 tane 
sıfır araç satıyorsa 15 bin tane ikinci 
el araç satıyor. İkinci el araç satışı 
işine ciddi manada ağırlıklı ekipleriyle 
sermayaleriyle ikinci el operasyonuna 
kıymet veriyorlar. İkinci el operasyonu 
Amerika’da da Avrupa’da da çok kıymetli. 
Bir başka konu dikkatimizi çekti. Bir 
markanın plazasına gittik. Uzakdoğu 
markasının senede sattığı adet 70 bin 
civarında ve Los Angeles’te 35-40 dönüm 
üzerine kurulu kapalı alanı plazası 1500 
metrekare tavan yüksekliği 3 metre 40 
adet liftleri var. Fakat alabildiğine bahçe, 
bahçe de ikinci el araç dolu. Bizim burada 
biraz para kazandığımız zaman yeni 
standartlar önümüze konuyor. İşte cephe 
değişiyoruz showroom’un içini değişiyoruz 
masayı değişiyoruz telefonu tabelayı 
değiştiriyoruz. Aslında baktığınızda tam 
parayı biraz kazanıyoruz sermayeyi biraz 
doğrulttuğumuzda bu sefer önümüze 
standartlar geliyor. Aslında Amerika’da 
görüyoruz Avrupa’da görüyoruz ortada 
aracınızı sergileyecek kaliteli düzenli bir 
alan varsa her üç senede bir standart 
değiştirmeye gerek olmadığını işte 
Amerika’da görüyoruz. Bizim doğru 
yapılması gereken noktalardan birisi bu. 
Sermayeyi doğru konumlamak. Diğer 
sektörlerdeki fırsat karlarını görüyor fakat 
orada çok rahat maliyet analizi yapmadan 
belki sermayemizi sağa sola kaydırıyoruz. 
Belki çoğu zamanda başarılı olmuş 
olduğumuz dönemler de olmuş olabilir 
ama günümüzde işi gerçekten yapmak 
istiyorsak özellikle otomotiv işini ortalama 
150-160 bin lira’dan aşağıya otomobil yok 
bunda ki kazancımız yüzde 1 olduğu halde 
buradaki 50 araba 30 arabanın sağa sola 
kayması bizlerin sıhhatli bir şekilde bu işi 
yönetmesini engeller diye düşünüyorum.”

OYDER
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LEONARDO BUZZAVO 
WEBİNAR’DA

OYDER – Tech Webinar Serisi II

OYDER Tech Webinar etkinliklerinin ikincisi de gerçekleştirildi. Etkinlikte Covid-19’un İtalya’ya 
etkilerini ve İtalya’dan sonra Avrupa’ya etkileri konuşuldu. Webinar etkinliğinin konuğu ise  
Leonardo Buzzavo oldu. Buzzavo,  hem otomotiv sektörüne hem de oradaki hayatın gidişine dair 
konuştu.

da bulunduğu bölge itibariyle virüse 
daha açık. Tabii ortalama yaşın yüksek 
olması bunu da eklemek lazım. Ayrıca 
İtalya’yı çok test yapmadı. Agresif 
anlamda test yapmadı. Bütün bu 
etmenleri bir araya getirdiğimiz zaman 
nedeni daha da ortaya çıkıyor. Pek çok 
pozitif çıktı seyahat etmeden devlet 
sadece seyahat edenleri test etti bu da 
virüsün yayılmasına neden oldu bütün 
etmenleri bir araya getirdiğimizde 
rakamların bu kadar büyük olmasını 
anlayabilmek mümkün. Ama en başta 
sanki sadece İtalya’da sadece böyleymiş 
gibi bir anlayış vardı ama şimdi 
anlıyoruz ki İtalya evet erken yakalandı 
kötü yakalandı ama dünyanın geri 
kalanındaki durumdan da çok farklı bir 
durum söz konusu değil aslında İtalya 
mesela bu hafta iyi haberler aldık. Her 
gün insanlar hayatlarını kaybediyor 
günde 300-400 dolaylarında can kaybı 
var. Toplam rakam da biraz daha 
yüksek. Zira bu insanlar evde hayatlarını 
kaybediyorlar hastanede test olmadan 
hayatını kaybeden insanlar var can 

kayıpları var. Bu zor bir durum.
Fikir vermek açısından Türkiye’deki 
durumu da anlattınız ama önümüzdeki 
hafta tamamen sokağa çıkma yasağının 
ikinci ayını tamamlayacağız. Bundan 
kastım şu; mesela tıp gıda sektörü ve 
bazı çok temel mesela işte devlet kamu 
sektörü polis gibi bankalar gibi onlar 
çalışıyorlar onun dışında kim varsa 
tamamen bitmiş kapanmış durumda. 
Tamamen sokağa çıkma yasağı var. 
Dolayısıyla bu karantinayı ben nasıl 
yaşıyorum evden çıkamıyorum alışveriş 
yok dışarı çıkmak söz konusu değil. 
Dışarı çıkacaksanız elinizde bir kağıt 
olacak şuraya gidiyorum işte eczane 
yemek alacağım gibi bir kağıdınız 
olacak veya işle alakalı gibi. Buna bir 
örnek vermek isterim mesela berber. 
Berberler kapalı iki aydır berberler 
kapalı bir şekilde insanlar evde kendi 
saçını kendi kesmeyi öğrendi. Yani çok 
basit. Spor merkezleri spor salonları 
kapalı ve yasal olarak ancak evinizden 
200 metre uzaklaşabiliyorsunuz 
koşacaksanız evinizin etrafında. 

Covid-19’un İtalya’ya etkilerini ve 
İtalya’dan sonra Avrupa’ya etkileri 
konuşulduğu webinar etkinliklerinin 
ikincisinde katılımcı olarak konuşan 
Leonarda Buzzavo “Derneğinizin kaliteli 
bir dernek olduğunun farkındayım.” 
dedi. Buzzavo pandemi sürecinde 
yaşananları şu sözleri anlattı:

“ İTALYA’DA İŞLER BU NOKTAYA NASIL 
GELDİ”

“İtalya maalesef Korona Virüs 
dediğimizde Avrupa’nın en şanssız 
ülkelerinden bir tanesi. İtalya’da 
bu işler nasıl bu noktaya geldi bu 
önemli önemli soru? Bizde İtalyanlar 
kendimize bu soruyu soruyoruz ama 
bunun arkasından birkaç faktör var. 
Birkaç etmenin bir kombinasyonu. 
İtalya öncelikle çok iş anlamında 
turizm anlamında işte Amerika’ya 
Çin’e bağlantısı olan çok ziyaretçi alan 
bir ülke. Bu etmenlerden bir tanesi. 
Bunun içerisinde şans faktörü de var 
bir yere kadar ama bir yerden sonra 
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Herkes evden çalışıyor. Bunlar. İçinde 
yaşadığımız şartlar. Önümüzdeki hafta 
biraz hafifletecek. Başka sektörlerde de 
iş yerleri açılacak mesela inşaat sektörü 
başlayacak. Otomotiv yine açılacak 
tekrar hayata dönecek diyelim. Bazı 
işte bebek ürünleri satan dükkanlar vs 
açılacak ama kademeli olacak. Berber 
Haziran’a kadar bekleyeceksiniz. 
Bir ay boyunca traş olamayacağız. 
Dolayısıyla çalışmayanları düşünün para 
kazanamayanları gelirinden olanları 
düşünün. Bunları düşündüğünüzde 
ekonomi gerçekten kötüye gitmeye 
başladı sürdürecek biraz daha. Bu 
durumu ortaya koyunca zor bir 
hayat değil mi? 200 metre evden 
uzaklaşamıyorsunuz.

Karantina söz konusu vs. bunlar 
bütün bunların ekonomi ile ilişkisi 
nasıl bayiler perspektifinden 
bakış açısından salgını nasıl 
değerlendiriyorsunuz sektöre bakışını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tek kelimeyle gerçekten bir trajedi bu. 
Zira rakamları sizde görmüşsünüzdür.
Böyle bir tecrit durumunda Nisan 
satışları araçlarda neredeyse sıfır. 
Mağazaları açsanız bile kimse alışverişe 
çıkıp gidemiyor ki. Dolayısıyla bu 
anlamda bir trajedi bunun ekonomik
etkileri ekonomi üzerinde gördüğünüz 
etkileri bugün itibariyle 2008’deki 
krizden daha fazla olacak. İnsanların 
harcayacak parası yok. İnsanların güveni 
sarsıldı. Ben otomotiv piyasasında
şunu öğrendim iki önemli etmen var 
bu sektörde satışları devam ettiren. 
Müşterinin güveni ve harcayabilecekleri 
paralarının olması şimdi Covid tüm bu 
ikisini de etkiledi. Dolayısıyla
bizim göreceğimiz bu önümüzdeki 
haftaki rahatlamalarla mesela bir iki 
hafta bazı bayiler yeniden açmaya 
başlayacak yeniden ama biz çok fazla 
alışveriş göremeyeceğiz yani yeni sıfır
araç piyasasını düşündüğümüz zaman 
2020’de yüzde eksi 35-40lar dolayında 
bir küçülme olacak yani bence yüzde 
45-50’lere de eksiler. Yüzde 35 ile 50-55 
lere kadar bir daralma olacaktır. Kimileri 
bayilerin bilançolarına baktığı zaman 
eksi yüzde 35 yeni satış olduğunda ne
olacak bunu gösterebilir, satışlarda 
yüzde 35 azalma ne demek, üç bayiden 
birinin oyun dışında kalacağı anlamına 
geliyor. Şunu tabii düşünmemiz lazım 

bunun uzun vadede para da
insanların parası olmayacak. Yani 
bunun parasal etkilerini düşünmemiz 
lazım maaş almayacakları için 
geçinemeyecekler ama evde çocuklar 
var. Tekrar işe gitmek bir yana bir de
yeni bir araba alalım demek insanlar 
bunu erteleyecek tabii ki. Tabii genellikle 
iş planlarını sektörde yüzde 50 azalma 
üzerine yapıyor insanlar. Bu çok ciddi ve 
zor. Bir de bunun mali kaybı olacak tabii 
şunu söylemek isterim. Zaman zaman 
insanlar Çin’e dönüp bakıyorlar Çin’e
baktığımızda ne görüyoruz şimdi 
Korona Virüs sonrasında Çin işte 
çıkıyor müşteriler sokağa çıkmaya 
başladı alışveriş yapmaya başladı 
ama Çin yükselmekte olan bir piyasa. 
İtalya doygun olgun gelişmiş bir pazar 
dolayısıyla bunun dikkatten kaçmaması 
lazım göz ardı etmemek lazım bu olumlu 
bir örnek olabilir bu anlamda diye 
düşünüyorum.”

“BAYİLERİN DERNEĞİ GÜÇLENDİRMESİ 
GEREK”

Bayilerin ilk yapması gereken derneği 
çok daha güçlü hale getirmektir” diyen 
Leonarda Buzzavo, “İtalya’da Federauto 
adında bir derneğimiz var ama OYDER 

kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. 
OYDER daha gelişmiş bir yapıda” dedi. 

Buzzavo sözlerine devam etti:

“ İtalya’da her zaman kendi içinde bir 
kavga var ve bayiler de birbirleriyle 
mücadele içinde. Bu yüzden hükümete 
karşı inandırıcı olmak adına derneği 
güçlendirmeliler. Ama şu anda bunun 
için çok fazla zaman yok ve seslerini 
duyurmaları çok zor. Bu yüzden bayiler 
destek istiyorlar ama çok fazla destek 
alabileceklerini sanmıyorum.”
Üretici derneği ve bayii dernekleri demin 
dedim ya hep bir çekişme vardı onlar 
arasında.

İtalya’daki üreticiler birliği ve bayiler 
birliği üç farklı tip teşvik istiyor. Birincisi 
bir para desteği, yeni çevreci araç 
alımlarına ekonomik teşvikler; mesela 
yeni bir araç aldığınızda ekstra 1-2 bin 
Euro teşvik verilmesi çünkü İtalya araç 
parkı çok eski. İtalya’da araç yaşı çok çok 
yaşlı biliyorsunuz.

İkinci öneri şu olabilir; cezayı kaldırmak; 
İtalya’da mevcut hükümette yüksek CO2 
emisyonu salımı olan araçlardan satın 
alırsanız, bunun ekstra vergisi vardır. 
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Bunun en azından bir yıl kaldırılmasını 
istiyorlar. Üçüncüsü ise, şirket araçları 
için KDV’nin azaltılması. Çünkü 
İtalya’da küçük bir KDV indirimi var ve 
hükümetten bunun daha fazlası talep 
ediliyor. Bunun Pazara faydası olacağına 
inanılıyor.

Çünkü bir üst sınır var onu genişletmek 
esnetmek anlamında üçüncü önerileri 
de ama önlemler bir yana bayiler aynı 
zamanda şunu da yapmak istiyorlar çok 
zorlu bir seneyi ön görerek iş planlarını 
yapıyor bayiler. Ama aynı zamanda 
bütün buna koşut olarak hijyen sosyal 
mesafe diğer emniyet güvenlik, sağlık 
protokolleri var uygulamaları gereken 
hayata geçirmelerine rağmen ve onlarla 
yaptığım görüşmelerde bana şunu 
anlatıyorlar bu da ilave maliyet demek 
bayiler açısından. Bu da endişelendirici. 
Şu anlamda bütün bu protokolleri 
maskeler, sosyal mesafeler bunları alıp 
uygulamak çok önemli ama ekstra bir 
engel teşkil ediyor çünkü ekonomik 
olarak bir maliyet kalemi oluşturuyor.
Bu şu an zor önümüzdeki seneyi de 
zorlaştıracak etmenlerden bir tanesi. 
Normal duruma normalleşme aslında 
çok çok uzakta gözüküyor.

Size göre normalleşme ne zaman 
başlayacak ve İtalya’da pandemi öncesi 
döneme ne zaman dönülecek?

1 ay kadar önce iş yeri kapatma 
kararlarının ilk döneminde İtalya’da 
karantina şartları varken, bunun
bir yaz tatili gibi düşünülmesini hayal 
ettik. Ardından ne zaman geri dönebiliriz 
soruları sorulmaya başlandı. Karantina 
şartlarının üzerinden 2 ay geçti ve 
insanlar aslında sorulması gereken 
sorunun farklı olduğunu gördüler. 
İnsanlar başka türlü düşünüyorlar. 
Öncelikle birden açılma gibi bir durum
olmayacak; bu kademeli olarak 
gerçekleşecek. Farklı işler, farklı dükkanlar 
ve farklı aktiviteler belli
kurallara göre açılacak. Bu da daha uzun 
zaman alması demek. İkincisi ise ekonomi 
üzerindeki etkisi.

Sadece otomotiv ile de kısıtlı değil ama. 
Müşterilerin cebine verdiği ekonomik 
zarar çok daha uzun sürecek. Bu yüzden 
sadece otomotiv değil iş dünyasında 
birçok insan, bunun sonuçlarının daha 
uzun sürmezse 2020 ve 2021’de devam 

edeceğini düşünüyor. Otomotivde de böyle 
ama diğer sektörlerde
de böyle. Sizi geriye dönüp 2008 ve 2009’a 
bakmaya davet ediyorum. O zamanki 
geçiş sürecine ve satışlara bakın. Şu 
anda bunun uzun bir yaz tatili olduğunu 
düşünmüyorum. Bu uzun sürecek büyük 
bir dönüşüm. İtalya pazarı 2 milyon 
birimden oluşuyor İtalya ve bunun yine 
bu seviyeye gelmesi birkaç yıl alacak. 
Bu yıl pazarın eksi yüzde 50 civarında 
düşeceğini tahmin ediyorum ve gelecek yıl 
da ekonomik sistemin zarar görmesiyle zor 
olacak. Bir örnekle anlatmaya çalışayım. 
Otomotiv sektöründe çalışan bir kurum var 
inşaat sektöründe de var beyaz eşyada da 
varlar. Büyük firma bunlar. Normalde 300 
çalışanı var. Ve orada bile geri dönmeyen 
kredilerle uğraşıyorlar 300 kişilik büyük bir 
firma bu sokağa çıkma yasağı döneminde 
600 kişiye çıkartmak duruma kalmışlar 
ödenmeyen krediler için. Aylık maliyetler 
insanları düşünün işte bulaşık makinesi 
almıyorlar turizmdekileri de düşünün yeme 
içme sektörünü düşünün okulları düşünün 
bu sadece 300 kişilik bir firmaydı.

“ ÇALIŞANLARINIZI ALIN KARŞINIZA 
KONUŞUN”

“Bütün işletme prosedürlerini gözden 
geçirmemiz lazım. Yaptığımız her şeyi 
yeni gerekliliklere göre ayarlamak Bu 
sadece maske ve dezenfeksiyon gibi 
hükümetin koyduğu yasal tedbirler de 
değil; bu aynı zamanda müşterilerin 
beklentilerini de kapsamalı. Bu yüzden 
ilk mesajım sadece yapmanız gereken 
yasal konulara odaklanmak değil aynı 
zamanda müşterilerin güvenliğini ve 
beklentilerini karşılayacak şekilde 
hareket etmek. Bir mağazaya gidin 
nerelere dikkat ediyorsak müşterilerimiz 
de bizim mağazamıza gelen kişiler 
bunun için malzemeler ürünler 
hizmetler lazım. İşin temeli bu. Nasıl
diyeyim bu yani bu olmadan olmaz. 
Bunları bir kere yapacağız. Daha 
stratejik açıdan bakılırsa otomotiv 
pazarı büyük bir darbe alacak. Sıfır 
kilometre bunu çok hissedecek. Bu 
yüzden bayilerin stratejilerini 180 
derece değiştirmeleri gerek. Alanlarda 
verimliliği artırmalılar; ikinci el araçlar, 
servis, yedek parça, finans, aksesuar, 
garanti uzatma gibi tüm alanları 
kullanarak bu zor yılın ve sonraki yılın
üstesinden gelmeliler. Çünkü normalde 
bayilerin düşüncesi yeni otomobilin işi 
ve geri kalan işler şeklinde bir ayrım 
vardır. Sıfır kilometre ve ikinci el. Bugün 
ise bunu tersine çevirmelisiniz; servis,
yedek parça, ikinci el gibi unsurlarla 
bayinizi ayakta tutmalısınız. Sonrasında 
Sıfır km otomobil pazarı için elinizden 
geleni yapabilirsiniz. Daha verimli 
olabilmek. Sıfır kilometre piyasası için 
de elimizden ne gelirse yapacağız. Bu 
algının yerleşmesi lazım. Bu durumu 
anlamamız ve sonra yeni bir strateji
hazırlamak lazım. Genelde sıfır 
kilometreciler bayiler avcıdır. Strateji 
değişikliğinde ikinci konu ise,
normalde yeni araç bayileri avcıdır. 
Silahlarını alırlar ve yeni araç müşterisini 
avlarlar. Bu fark yaratır ve doğrudur. 
Ama bugün böylesine daralan bir 
piyasada birbirinize ateş edip, çok 
fazla kandökülmesine yol açabilirsiniz. 
Çalışanlarınızı alın karşınıza bunu 
anlatın. Avcılık yapmayacağız. Bu 
yüzden bugünlerde aynı zamanda bir 
çiftçi olmalısınız. Yani sadece dışarıda 
avlanmamalısınız, aynı zamanda içeride 
çiftçilik yaparak müşteri tabanınızda 
çalışabilirsiniz. Onları yetiştireceğiz. 
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Birçok bayi artık sadakat sistemlerini 
daha iyi kullanıyor ve insanların yeniden 
bayileri ziyaret etmesini sağlıyorlar.
Şu anda aküyü kontrol etmek, lastikleri 
değiştirmek ve işi bunun üzerine kurmak 
için doğru zamanlama. Müşterilerimizle 
irtibatı koparmamamız lazım. Bunu iyi 
yönetirseniz bu yıl ve sonraki yıl hayatta 
kalma şansınızı artırabilirsiniz. Sıfır km 
otomobil pazarı iyi giderse, bu sizin için 
çok daha iyidir. Ama gitmezse bu sizin 
sigortanız olur. Bu sene ve öbür sene 
böyle geçirebilirsek bu yaklaşımla bu 
2 seneyi hayatta kalarak bitirebiliriz. 
Piyasa geri geldi kar ederiz tamam 
ama gelmezse daha uzun sürerse en 
azından bir sigortamız olmuş olur değil 
mi ben de ölmek yok benim aklımda 
ama sigorta başıma gelirse diye 
yaptırıyorum işte bu da ya iki seneden 
daha fazla sürerse beklediğimiz gibi 
normalleşme olmazsa ne olur bu da 
bu süreci geçireceğimiz bu faaliyetlerle 
bizim sigortamız olacak. Üretici ve bayi 
arasındaki ilişki her zaman böyle bir 
partnerlik ve fikir ayrılığı arasındaki 
bölgededir. Yöneticiler, girişimciler, 
ekonomiler, bu bildiğimiz bir terazidir. 
Farklı boyutları var. Zaten hepiniz 
bayisiniz bunu tek tek anlatmama gerek 
yok. Elbette burada büyük bir fırtına 
geliyor ve iki unsur görüyorsunuz. 
Bunlardan birisi üreticinin bayiyi 
canlı tutması; finans; destek; değerli 
kar marjları gibi. Mesele o değerli 
marjlarınızı düşünün üreticiler demek 
istediğim şu bunları basitleştirerek 
bayileri biraz düşünmek belki nakit 
desteğinde bulunmak onları biraz 
daha nefes aldırmak soluklandırmak 
durumundalar.

Diğer yandan bayiler çok kızgın çünkü 
Franchise sistemi çok karmaşık ve 
bu durumda Franchise iş modeli 
işlemiyor. Diyorlar. Bu yüzden 
üreticilerin büyük bir değişim yapması 
gerek. Ama üreticilerin büyük bir 
değişim yapabileceğini sanmıyorum. 
Bana göre daha fazla çatallanma 
göreceğiz; üreticilerin daha fazla yardım 
ettiği bayiler ve daha fazla devam 
edemeyeceğini söyleyen bayiler olacak. 
Daha fazla ayrım göreceğiz. Ayrışma 
olacak. Bayiler buna dayanamıyorum 
artık diyecek. Aynı markada aynı
ağ içinde COVID-19’un kavgaya devam 
edecek misin, yoksa oyunu bırakacak 
mısın gibi sonuçlara yol açacağını 

düşünüyorum. Üretici ve bayi arasında 
daha fazla gerginlik görülecek. 
Gerilimler olacak.

“ÜÇTE BİR ORANINDA BAYİ HAYATTA 
KALAMAYACAK”

Leonardo Buzzavo,“Düşüşün 
hesaplamasını yaparsanız, yüzde 40 
düşüşle üçte bir oranında bayinin 
hayatta kalamayacağını görebilirsiniz. 
Tahminlerde bulunursak bayilerin üçte 
biri hayatta kalamayabilir.” dedi.
Buzzavo,”Benim açımdan bazı bayiler 
daha fazla sermaye koyabilecek 
kapasiteye sahip ama bazıları, 
mesela gayrimenkulü olmayan kira 
verenler, kapılarını açamayacak, bu 
işten çekilecekler. Bu yüzden büyük 
bayilerin tempoyu artırabilmek fırsatı 
olacak. Sermayesi olmayan kira ödeyen 
bayiler var onlar belki işi bırakacaklar. 
Ya da daha uzun bir süre kapılarını 
açamayacaklar.

Daha fazla konsolidasyon göreceğiz 
çünkü bu hızlanan bir faktör. Bana göre 
Covid 19 öncesinde bile daha fazla daha 
fazla konsolidasyon görecektik. Bu da 
hızlandıran bir faktör oldu.
Bitmeden önce de bu konsolidasyonu 
göreceğiz ve bu da hızlandırıcı bir 
etmen olacak. Bazı açılardan strateji 
değişimleriyle eylem planları konusunda 
buna değindim. Ama asıl eylem planı
bugün dijital açısından ana aksiyon 
planı, tipik İtalyan müşterisini 
düşünün. 2 aylık karantinanın ardından 
dokunmanın el sıkışmandan çekinen 
neredeyse herkes showrooma 
gitmekten çekinir. Bir şekilde market 
alışverişini elektronik ortamdan alıyor. 
Demek istediğim dijital boyut çok daha 
önemli hale geldi.

İnsanlar daha çok alışacaklar güven 
sarsıldı cepte para kalmadı. Ondan 
sonra insanlar temastan korkar oldu. 
Kalkıp da bir bayiye girer miyim? Bunu 
sormak lazım. Olayın dijital boyutu
yükselişte. Şöyle düşünün yeni bir 
otomobil almak soru sormak, fiyat 
pazarlığı yapmak, bilgi almak,
sözleşme imzalamak ve aracı teslimat 
gibi süreçledir. Dijital ortam ise bunlara 
mesafe koyuyor. Bu yüzden bayiler buna 
hazır olmalı. Bayilik bu dönemde bunca 
yıl fizikseldi ve dijital çok az bir yer
tutuyordu bayi işleri içerisinde. Bence 

bu gibi bir eylem planı hazırlanacaksa 
bunu tepetaklak etmeli ve temel olarak 
daha fazla dijital düşünüp, daha az 
fiziksel düşünmek gerek. Üreticiler 
bile Covid-19 öncesinde metrekareleri 
düşürmenin planlarını yapıyordu. Bu 
yüzden dijitale daha fazla yatırım
yapmak ve her çalışanın dijital olarak 
ulaşılabilir olmasını sağlayın. Bayileri de 
lojistik bir showroom olarak düşünmek 
lazım. Dijitalleşeceğini düşünerek 
hazırlamaları lazım kendileri.

Bazı bayiler endişeli çünkü en iyi satış 
elemanları sadece fiziksel alanda yüz 
yüze satışlarda çok başarılı. Müşterinin 
karşısında geçtiğinde harika satışlar 
yaratan elemanlar var. Showroomda, 
karşı karşıya oturup bunu yüz yüze 
yapıyorlardı. Ama artık bu büyük 
bir risk ve işlemleri uzaktan yapmak 
isteyen daha fazla müşteri olacak. 
Dijital ortamlardan alışveriş yapmak 
istiyor insanlar. Peki bu durumda satış 
kapamayı nasıl yapacaksınız? Bu yüzden 
kilit elemanlarınızı alın, bayideki her 
alanda dijital seviyeyi artırın ve bunu 
hemen yapmaya başlayın. Çünkü bu 
zaman alıyor. İleride yeni normale
döndüğümüzde dijital hala burada 
duruyor olacak. Gelecek bunun bir 
kombinasyonu olacak ve artık eskisi gibi 
çalışamazsınız. 

Normalleştiğimizde de dijital kalacak. Bir 
anda ortadan kalkmayacak insanlar
dijitali tecrübe ettiler alışacaklar. İşte 
üniversitede verdiğimiz dersler gibi 
burada da dijital. Dijital kalacak online 
dersler devam edecek. Dolayısıyla eylem 
planlarında ben bunun altını çizerim 
çünkü müşteri artık farklı düşünüyor 
olacak. Aksiyon planında son tavsiyem 
mesajım diyelim; ucuz teklifler
sunabilmeyi düşünmeleri. İnsanlar 
bundan sonra daha az toplu taşıma 
kullanacaklar ve özel araca ihtiyaç 
duyacaklar. Ya da kullanmayacaklar. 
Bu yüzden ikinci el pazarı daha ucuz 
teklifleri kullanın ve uygun fiyatlı teklifler 
sunmanın yollarını bulun. Buna ikinci el 
araçları kiralama gibi unsurları da dahil
edebilirsiniz. Daha az parası olanların 
da kişisel mobilite ihtiyacı olacaktır. 
Bütün bunları düşünerek ikna edici 
şekilde yaratıcı yaklaşımlar olması lazım 
iş arkadaşlarımızla görüşüp piyasamızı 
nasıl geliştirebiliriz. Piyasa ikiye 
bölünecek çünkü bu şekilde.”
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“ÜRETİCİNİN BAYİLERE İHTİYACI VAR”

Salgın öncesinde de bayileri azaltmak 
gibi genel bir trend vardı. Ben sisteme 
baktığımda şunu görüyorum. Daha 
bölgesel bir bayi kontrolü bayileri bölgesel 
daha büyük bölgeleri kontrol eden bayiler 
haline getirmek yönünde bir gidişat var. 
Çok sayıda bayi olmasından kaynaklanan 
odaklanan
sorunlarını da ortadan kaldıracak bir 
durum. Her marka için böyle olmayabilir. 
Ama bu trend devam
edecek ama farklılıklar olacaktır. Belki 
premium markalar bayi sayısını daha da 
azaltabilir.

Dijital/online satışların yoğunluğunu 
düşününce üreticilerin bayilere ihtiyacı 
olduğunu söyleyebiliriz.

Bayileri Lojistik platform olarak düşünün. 
Bunu bayiyle birlikte geliştirmeliler. Elbette 
müşteri
bilgilerini kontrol etmeye, bazı kar marjını 
almaya çalışacaklar. Benim bayilere 
mesajım, kendi yerel
pazarınızı biliyorsunuz, işi biliyorsunuz, 
tesisiniz ve insanlarınız var. Bunu tanıyan 
sizsiniz. İşinize değer
eklemeye odaklanırsanız, bu değişimden 
korkmanıza gerek kalmayacak. Üreticiler 
bayilere her zaman ihtiyaç duyacaktır. Ama 
bayiler işlerini bir ay önceki gibi yapmaya 
devam ederse, hayatta kalamazlar. Bugün 
öyle devam ederse bir ay sonra ayakta 
da kalamaz. Dolayısıyla bu yüzden işin ve 
dijitalin yeni dinamiklerine sarılmalılar. 
Önemli konulara odaklanmak lazım. Yeni 
araçlarla ilgili yeni yaklaşım ki
üreticilerin de desteği olacaktır. Oluşu o 
kadar hızlı oldu ki bu salgının gerçekten 
herkes hazırlıksız yakalandı. Şimdi 
ne yapıyoruz bizim bayi memnuniyet 
anketimiz var 15 senedir yapıyoruz. 
İtalya’da gene derneğimizle yapıyoruz. Her 
sene aynı soruları tabii benzer sorular da 
var bu sefer de Korona
Virüs ile ilgili sorular eklendi  nümüzdeki 
haftalarda yanıtlanması istenecek 
bayilerden üreticileri puanlamaları 
istenecek. Hastaneler sosyal sorumluluk 
bayilere destek hijyen prosedürleri 
anlamında da yapılan çok şey var 
tabii sektörün genel toplumsal sosyal 
kapsamında hazırlık anlamında ama bir
diğeri daha iyiydi diyemem. Bu büyük bir 
trajedi. Hem de beklenmedik bir trajedi 
oldu.

İTALYA’DA BAYİLER VE ÇEVRECİ 
ANLAŞMA…

İtalya’da üreticiler devletten Avrupa’nın 
bu anlamdaki düzenlemelerini biraz 
ertelemesini istediler karbon vergilerini 
vs ceza yaptırımları. Tabii bu anlamda 
öteleme istemek manalı tabii ki ama
ben size şahsi görüşümü vereyim. 
İtalya’yı örnek alalım İtalya’da çok 
sayıda araç var bunların çoğu da çok 
yaşlı araçlar ben devlet olsam kendimi 
hükümetin yerine koyuyorum. Bir 
yeşil araç çevre dostu araç piyasaya 
koyacağıma bir tane o eski araçlardan ve 
daha çok kirleten araçlardan kara araç
diyelim. Onu eksiltmeyi odaklanır bir 
çevre dostu araç koyacağımıza çevre 
düşmanı aracı devreden çıkartırım. 
Diesel araçlar var 2-3 yaşında bunlar 12 
yaşında araçlardan daha iyi dolayısıyla 

bence burada odaklanılacak şey çevre 
dostu araçları satmak değil. Tabii ki 
satılsın da şu aşamada değil ama
çevre dostu olmayan kara duman 
saçan araçları oyundan düşünebilmek 
bence devlet olsam oraya odaklanırdım. 
Ekonomiği kirliliği bir anda iyileştirmeye 
devam edeceksek.

“BAYİLER GİRİŞİMCİLİK ANLAMINDA 
ALARM VERİYOR”

Pek çok bayi ile görüşüyorum ve bayi 
parasının çoğunu aslında ikinci ele 
yatırmış. Yani ikinci el stokumuz çok 
Korona virüs döneminde İtalya’da iki 
ay içerisinde tahmini olarak ikinci el 
fiyatlarında yüzde beş düşüş olacağı. 
Değer anlamında.  Yüzde beş değer 
kaybı olacağı ve büyük olasılıkla çok 
yakında yüzde 8’lere de fiyatlardaki bu 
düşüş ulaşacaktır.

İkinci el stokunuz anlamında çok dikkatli 
olmanız lazım kararlar alırken. Çok hızlı 
neyi nakde çevirmek İstiyorsunuz. Diğer 
bayilerle mesela araç alışverişi, işte 
coğrafyadan ötürü bunları düşünmek 
lazım.

Çünkü araç miktarının artmasıyla 
birlikte değer kaybı olacağını unutmayın. 
Kredi ödemelerinde gecikmeler olacak 
dolayısıyla ikinci el araç sayısı artacak. 
Tamam alabilirsiniz ama stokunuz çok
fazlay ise düşünün değer kaybını. 
Dolayısıyla finans anlamında ikinci el 
konusunda çok dikkatli olmalı.
Bence bu evet bu zarı atıp stoku 
temizleyip mesela banka olarak siz 
müşterinize destek verebilecek
kadar nakde sahipseniz, bayi olarak 
o zaman burada ilişkileri bankalarla 
ilişkileri de farklı boyutlarda
değerlendirmek lazım. Şimdi bayiler 
girişimcilik anlamında alarm veriyor. 
Bayi bankadan içeri girer girmez 
orada kırmızı alarm yanıp sönmeye 
başlıyor bayi geldi diye. Her ne kadar 
faiz oranları bugün negatifte de olsa 
sermaye maliyetleri bayiler için artacak. 
Yani en azından İtalya da benzer etkiler
olabilir başka yerlerde o yüzden de 
bunun matematiğini iyi yapmak lazım 
rakamlaştırmak açısından. Yoksa bunu 
düşünmezsek büyük sorunlar olabilir.
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RHEET RICART ve PETER WELCH 
TÜRKİYE’DEKİ MESLEKTAŞLARINA 
ŞANS DİLEDİ

OYDER – Tech Webinar Serisi III

OYDER Webbinar konuğu ABD 2020 NADA Başkanı Rheet Ricart ve CEO’su Peter Welch oldu. 
Amerika’daki protestolardan genel duruma kadar bilgiler veren Rheet Ricart Türkiye’deki 
meslektaşlarına şans diledi.

sektörünü görüyoruz ve gerçekten gaz 
fiyatları salgınla beraber çok baskılandı. 
Dolayısıyla onlar biraz da katmerli 
hissediyorlar olumsuzlukları. New York’a 
gittiğinizde çok hareketlilik söz konusu 
mesela trenler metrolar. Banliyölerde 
çok etkilenmiş durumda ve oralarda 
daha ciddi karantina söz konusu. 

Dolayısıyla bu salgını ABD’de tam olarak 
idrak edebiliriz diye ümit ediyoruz 
bunun ne kadar karmaşık bir çözüm 
gerektirdiğini her eyalette zira farklı 
farklı etkileri oluyor her türde kasabada 
şehirde tüm ülkede. Michigan bir 
sıcak nokta böyle yerlerde çok farklı 
yaklaşımları beraberinde getiriyor 

ABD 2020 NADA Başkanı Rheet Ricart, 
Amerika’da Kaliforniya gibi ekonomisi büyük 
olan şehirlerde salgından, tüketiciler kadar 
bayilerin de çok etkilendiğini etkilendiğini 
ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: 

“ Temel sektörler açılsın diyor ama mesela 
Oklohama gibi yerlere baktığınızda petrol 

OYDER
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görmek gerekiyor tabii. Babam hep 
derdi ki insanlar bukalemun gibidir 
adapte olabilirler şartlara. Gerçekten 
öyle bazı yerlerde satışlar yüzde 
yüz durdu. Belki bazı yerlerde temel 
bazı satışlar devam ediyor. Mesela 
Ohio’da bizim bayilerimiz biraz daha 
belki yüzde 20’lere kadar düştük ama 
perakende birim satışlarımızda o 
kadar bugüne kadar sert bir darbe 
yemedik. Ama yiyen yerler var ama 
bu tabii. Aşırı değişiklikler salgından 
ötürü şimdiye kadar görmedik bundan 
sonra görmeyeceğiz demek değil. 
Gören yerler de var. Her eyalet buna 
göre testlerini yapıp kendisini ayarlıyor. 
Farklı farklı sektörler için de böyle. 
Neyse ki otomotiv bayilerde aslında 
her ekonominin temel taşlarından işte 
hizmet anlamında bunların hareketliliği 
anlamında ve aslında işe dönecek ilk 
dükkan açacakların başında geliyor. Biz 
bayilerin hızlı bir şekilde bu duruma 
uyum sağlayabildiklerini görebiliyoruz. 
Bayilerin kendi içinde bulundukları 
topluma yaptıkları diğer hizmetler var 
evden çıkamayanlara alışveriş yapmak 
getir götür destek hizmetleri sağlanırken 
ABD’de eminim zaten bayilerin 
komşularına da yardım ettiklerini
biliyorum Türkiye’de de öyledir.”

PETER ;“YILIN İLK ÇEYREĞİ İYİ GEÇTİ”

Rheet Ricart ardından konuşan Peter 
Welch ise, yılın ilk çeyreği gayet iyi 
geçtiğini belirtti.  Peter 10-11 sene 
boyunca 10 milyon birim ABD’de 
satışımız oldu diyerek otomotiv sektörü 
ile ilgili önemli konulara değindi.
“ 17 milyon yeni birim araç sattık geçen 
sene tahminlerimiz bizi bu sene bir 
dip yaşayacağımız yönündeydi. Türk 
dostlarımız açısından bir genel tanıtım 
yapmak isterim bayilerimiz Türkiye’de 
Amerika’da bayilerimizle ilgili bilgiler 
vermek istiyorum. Binek araçlar sport 
araçlar hafif araç bayilerimizin sayısı 
16 bin 692. Ondan sonra bizim kamyon 
bayilerini de temsil ettiğimizi söylemek 
istiyorum. Bu da 1500 bayi demek 
dolayısıyla bunları topladığınızda 18 bin 
218 bayimiz var. Ki 32 bin Franchise’ı 
da bunlar temsil etmekte. Birden 
çok aynı çayı altında marka satışı da 
gerçekleştiriyorlar.

Üyelerimizin hemen yüzde 90’ı da 
NADA üyesidir. Bayiler bu anlamda 

gerçekten büyük bir katılımla bizi 
destekliyorlar. Talepler hizmetler 
açısından düşündüğümüzde hele 
hele böyle zamanlarda bu birlikteliğin 
dernekleşmenn önemi siz de tahmin 
edersiniz ki bir dernek olarak benzer 
başarılara imza atıyoruz hele böyle 
dönemlerde çok daha önemli 
hizmetlerimizi arttırmak desteğimizi 
arttırmak üretim önderliğinde daha 
da güçlendirdik. Bayilerin bir araya 
gelmesi tecrübelerini paylaşmalarını 
da birikimlerini de paylaşmaları 
biraz psikolog gibi birbirlerine terapi 
yapmaları da gerekiyor. Rakamlara 
dönecek olursak 1 milyon 100 bin 
Amerikalı bu Franchise ve bayilerde 
çalışmakta. Son 4-6 haftadır burada bir 
kesinti yaşandı. İş yapan işletmelerin 
sayısı oldukça düştü. Bu slaytta bir 
önceki anlattığım konuyla alakalı satış 
ve penetrasyon oranlarını burada 
görebilirsiniz. Ortalama bayi 61 milyon 
dolar tutarında ürünler satıyor senede. 
Yıllara göre bunu görmek mümkün.
Yeni araç satışları son beş altı yıla 
baktığımızda 16-17 milyon birim 
arasında değişmiş olduğunu görüyoruz. 
Şimdilik tahminlerimiz 13 milyon 
dolayında yani geçen seneye kıyasla 
4 milyon azalmış olacak ama olsun. 
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Burada da aylık olarak bu kırılımı 
görmek mümkün son birkaç ayı 
burada görebilirsiniz. Mevsimsel 
olarak ayarlanmış rakamlardır biz 
Mart’ta baktığımızda mevsimsel olarak 
11.5 milyon görüyoruz. Nisan’da 8 
milyonda kalmış. Bu slaytta da piyasa 
payını görüyorsunuz üreticiye göre. 
GM neredeyse piyasanın yüzde 18’i 
arkasından 14.4 ile Ford geliyor Toyota, 
Fiat, Honda, Hyundai Nissan diye 
gidiyor. Amerika’da küçük üreticiler 
bunlar daha küçük dilimlerde görmek 
mümkün. Şunu da ifade etmek isterim 
ki rakamlar açıkçası önceki tahminlere 
kıyasla o kadar da kötü değil. Çin’i 
incelediğimizde kötü senaryo olarak 
bu senenin Şubat ayındaki bizim 
piyasamızdan çok daha büyük onlar 
26 milyon ünite sattılar geçen sene 
yüzde 80 kesintiye uğradı iş yapma 
oranı. Bu dipten sonra geri yükselme 
bugüne kadar oldu bir nebze. Bizim 
derin firmalarımızdan birinden gelen 
rakamları dikkate aldığımızda geçen 
haftaki satışlarımızda yüzde 39 düşüş 
olduğunu görüyoruz bir sene önce 
aynı dönemle kıyasladığımız zaman 
burada bile önceki hafta bir önceki 
haftadan kıyasla yüzde 5 ki kayda 
değer bir artış yüzde 5 artış oldu. 
Amerika’da büyük bir ülke salgın farklı 
yerleri farklı şekillerde etkiledi. Farklı 
zamanlarda farklı düzeylerde etkiledi. 
Konuma nüfusa korunma nedenlerine 

göre tabii bunu değerlendirmek lazım. 
Mesela Newyork’ta satışlar geçen hafta 
satışlar hala yüzde 71 hani Detroit’te 
yine aslında zor karşıladı çok etkilendi 
onların yüzde 75 düştü satışları ama 
başka yerlere baktığımızda mesela 
Miami gibi oradaki satışlarda anca yüzde 
25 düşüşler sonra Dallas’ta Teksas’ta 
sadece yüzde beş etkilendi dolayısıyla 
çok farklılıklar söz konusu bütün ülkeyi 
bir resim olarak düşündüğümüzde.
Amerika aslında hazırlıksız yakalandı. 
Pek çok ülkede olduğu gibi tıbbi 
malzemeler ülkede yetersizliği gibi. 
Teşvik paketlerinden en büyük olanına 
baktığımızdaki kongreden Korona 
yardım destek ve ekonomik teşvik paketi 
adını taşıyor. 2.3 trilyon dolarlık bir 
teşvik paketi bu. Çok vergiden işsizlik 
tazminatına kadar başlıklar içeriyor. 
Neredeyse 2.5 trilyon dolar bu teşvik 
paketinde on günde tabii gitti bu para 
ondan sonra bir 250 milyar daha 
ekleme yapıldı bu pakete. Bayilerin çoğu 
kobi statüsünde. Ve bizim üyelerimiz 
de bu kredilere başvuru yaptılar. Bu 
teşvik paketi kapsamında. Buradan 
elde edilecek gelirlerle çalışanlara 
yönelik kullanılacak ve çok düşük faiz 
oranlarıyla istatistiklere baktığımızda 
30 milyonun üzerinde işsiz kalmış 
Amerikalı var. Ve bu etki 1920’lerde 
yaşanan büyük ekonomik çöküntünün 
ötesine onunla bile kıyaslayabileceğimiz 
bir şey. Bu krediler sayesinde bazı 

çalışanları bayilerimiz geri getirebildiler 
ellerinde tutabildiler ama her ABD 
vatandaşı senede 18.500 dolardan 
düşük geliri olan her vatandaş zaten 
1200 dolarlık bir destek çeki aldı en 
azından kiralarını ödeyebilsinler masaya 
yemek koyabilsinler sofraya yemek 
koyabilsinler. Bu çok zira çok çok büyük 
bir teşvik paketi ama bu para nereden 
geliyor federal merkez bankasından 
kurulunca.”

BAYİLERE ÖNERİLER

“Bayilere ne önerirsiniz şu beklenmedik 
neleri öncelikli olarak ele almalılar 
ne yapmalılar nereden başlamalılar?” 
sorusunu cevaplayan Peter şöyle devam 
etti :

“ Nakit derim önce bayilerle alakalı 
olarak ilk bahsedilmesi gereken konu 
nakit. Bildiğiniz gibi bu çok sermaye 
yoğun bir sektör filo diagnostik 
ekipmanlar emlak yani mağazalar bir 
anda tabii kesintiye uğradı işlerimiz. 
2008-09’dançok farklı o zaman en 
azından geliyor dendi bu geliyorum 
demeden geldi 2-3 hafta içinde ne 
olduysa oldu bitti bir anda. Dolayısıyla 
o nakit sıkıntısı bayiler için öncelikli bir 
konu. Üreticilere bakıyor tabii bayiler 
destek için. Araç başına herhalde birim 
başına 4700 dolar gibi bir destek söz 
konusu ama gerekince küçüldüler 

OYDER
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ücretsiz izne çıkarttılar çalışanlarını 
onlar da bazıları. Bazı çalışanlarını 
Rheet’in de anlattığı gibi ama bunları 
yaparken yenilikçi davrandılar işlerini 
nasıl bu duruma uyarlayabilirler bunu 
çok net düşünerek yaptılar. Online 
işlemler satışlar e-ticaret vs çok yaratıcı 
aslında sonuçlar.
Ama sağlık nedeniyle tabii internet 
işlemlerinde de büyük bir artış 
görüyoruz eve teslimat sayısında 
hijyenik teslimat anlamında büyük 
atılımlar gerçekleştiriyor. Bunlarda 
büyük artışlar gördük bayiye gelen 
müşteriler tabii hizmet için olsun 
servis için olsun ya da randevusu 
olup da satışa gelenler var. Oralarda 
da önlemler alınması gerekiyor öyle 
ya da böyle bir şekilde bayiler sağlık 
anlamında sosyal mesafe anlamında 
karantina anlamında hep duruma 
adapte oldular. Veznelerin önüne 
servisi ayırdılar servise gitmiyorsunuz 
onlar geliyor aracı götürüyor vs farklı 
farklı uygulamalar sonuç olarak mevcut 
müşterinin servise girmeden aracın 
servise getirileceği. Hemen dezenfekte 
ediliyor servis elemanlarının da herhangi 
bir virüs ile teması olsun istemezsiniz. 
Ondan sonra servis sonrasında da 
dezenfekte edilmesi ve temizlenmesi 
gerekiyor, bu gibi farklı hizmetlerde 
daha da hizmetlere daha da odaklanıldı.
Müşterilerde bu sefer araçlarını 
teslim alırken içeriden gelebilecek 
mikroba maruz kalmak istemiyorlar. 
Bu anlamda rehberler hazırlandı 
salgında nasıl davranılacak bunların 
prosedürleri ortaya kondu. Bayilerin ne 
önlem aldıkları güvenini de korumak 
zorundayız. Yeni bir araç ya da parça 
her ne için gelirse gelsinler güvenli 
ve sağlıklı bir şekilde bu hizmetleri 
onlara vermemiz lazım ki hizmetlerin 
parçalarını artık ne almaya geldiyse 
onlarında sağlıklı olması lazım ki 
müşteriler de kendilerini rahat 
hissetsinler.

“PUZZLE ÇÖZER GİBİ İŞİMİZİ 
YAPIYORUZ”

NADA Başkanı Rheet, bayilerde de 
herkes farklı ürünler satıyor bazı 
şehirlerde ticaretin çok büyük olduğu 
kargo kamyonları nakliye pikapları 
trafiğin çok yüksek olduğu yerlerde
etkilerin başka olduğunu belirterek 
sözlerine devam etti:

Buralar ürün farklı hizmetler için farklı 
teslimat olanakları oluşturuldu. Böyle 
karantina döneminde. Bu anlamda 
da bir düzelme söz konusu. Başka 

yerlerde çok daha fazla gaz fiyatlarının 
düşmesiyle birlikte onların daha çok 
etkilendiğini söylemek lazım ona göre 
bayiler olarak ölçeklendirmemiz lazım. 
Otomotiv bayiliğinde babam derdi ki bu 
rubik sabır küpü gibi döndüre döndüre 
bu renkleri her gün her sabah yeniden 
başlayarak her gün yeni bir gün derdi. 
Her gün yeni bir puzzle çözer gibi işimizi 
yapmaya başlıyoruz. Her gün saat birde 
yayınlarımız oluyor bayilerimizle çeşitli 
bilgi beceri kazandırmaya yönelik beyin 
fırtınası yapmaya yönelik yayınlarımız 
oluyor devletin teşvikleriyle ilgili 
bilgilendirme yaptığımız.

Sonra akşam altıda bir daha yapıyoruz 
Korona ile ilgili bir yayın günün 
değerlendirmesini yaptığımız bir yayın 
oluyor dolayısıyla irtibatı korumaya 
çalışıyoruz. NAda olarak bizim 
sorumluluğumuz var. Farklı durumlarda 
dengeleme anlamında farklı ihtiyaçlar 
bayilerin nerede olduklarına göre hele 
bir de karantina olup olmadığına ve 
ürün bulup bulamamaya bağlı olarak 
bunları hep bir arada düşünmemiş 
lazım bayilerimiz tabii evet kendi 
sorunlarını kendileri de aşacak kendileri 
de kesecek ama bizim de tabii bunun 
organizasyonunu sağlamamız lazım.
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“ABD İLE NADA’NIN HER ZAMAN 
İLİŞKİLERİ SICAKTIR”

Devletin önlemlerinden ayrı olarak 
imalatçılar bu şartlarda üreticiler ne 
öneriyor bayilere. Bayiler bugünlerde 
özellikle üreticiler arasındaki ilişkisi nasıl 
sorularına cevap veren Rheet, şunları 
söyledi:

“Üreticilerle ABD ile NADA’nın her 
zaman sıcak ilişkileri olmuştur. Bu 
ilişkiler şu anda daha da iyi çünkü 
üreticiler bayilerin öneminin farkına 
bir kez daha vardı. Bu gibi durumlarda 
onların gözü kulağı oldular. Sadece 
dağıtım anlamında değil müşteriyi elde 
tutmak hizmetlerin devamlılığı açısından 
bayilerin önemini bir kere daha taktir 
ettiler. Üreticiler doğrudan satış 
yapsaydık geçmiş olsaydık bunu şimdi 
fark etti üreticiler. Bayiler olmasaydı 
mahvolmuştuk. Bunu üreticiler gördü. 
Yaşam tabii tam doğrudan satış derken 
böyle bir şey oluyor. Üreticiler bayilere 
finansman anlamında 6 aya varan 
desteklerden tutun da başka desteklere 
kadar çok yaratıcı çözümlerle geliyorlar. 
Hem müşterilere hem bayilere odaklı 
olarak. Burada sadece müşterinin 
güvenini korumak değil müşterinin 
endişelerini de gidermek söz konusu bu 
dönemde çok zengin müşteriye odaklı 

programlar çok dolu dolu programlarla 
bu dönemi atlatmaya çalışıyorlar. Ben 
üreticilerin bu bayilerin önemini ve 
rolünü işlevini aslında sektör içerisinde 
dağıtım anlamında müşterileri tutmak 
anlamında önemini bir kez daha kabul 
ediyorlar.

HANGİ ÜRETİCİLER EN İYİ ?

Sadece 7 marka ile çalıştığını belirten 
Rheet “Keşke hepsi olsaydı ama 
dürüstlükle söyleyebilirim hepsi yani 
içinden şu veya bu üretici diye ayırt 
edemeyiz keşke hepsini ben
yapsaydım diyecek durumda 
değiliz”dedi.

Gerçekten şu anda çok iyi anlaşılıyor 
bayilerle. Müşterilerin önünde 
envanterlerini çıkarıyorlar yeni online 
işlemlerle müşterilere yönelik beraber 
çalışıyorlar özellikle de işin kapalı 
olduğu şu zor dönemlerde. Tabii 
parçalar depolar otomobillerin tekerleri 
döndürecek yegâne yerler dolayısıyla 
oralara odaklanıyoruz. Çalışanlarımız 
depomuz yedek parçalarımız onların 
iş sağlığı güvenliği çok çok farklı şeyler 
düşünmemiz lazım bayiler olarak aslında 
üreticilerin bize dua etmesi lazım. Çünkü
müşterilerle onların arasında biz varız 
yollarda teker dönüyorsa bayilerin 
sayesinde.

Online iletişimi daha da fazla alıştığımız 
sanal olarak müşterilerle ilişki kurmaya 
alıştık ve buna iyi adapte olduk. Nakit 
konusuydu Amerika’da ikinci elde 
büyük bir düşüş var. Bayi olarak ne 
kadar zorla bu bizi malumunuz bir ayda 
yüzde 12 araç değerlerinde kayıptan 
bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda 

OYDER
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ikinci el bizim için nakit demek oraya 
odaklanıyoruz bu araçları nasıl pazarlarız 
nasıl satışlarını gerçekleştirebiliriz çünkü 
sıfır satışlar geri geldiği zamanda birtakım 
dengelemeler yapmamız gerekecek. O 
zaman o durumda kendimizi finanse 
edebilmek için dolayısıyla şu an tüm 
bayilerde tüm ülkelerde üyelerimizle 
görüşüyoruz emniyetlerini güvenliklerini 
aynı zamanda müşterilerini de yani 
bayiyi bir koza gibi düşünüyoruz. Bu 
kozaya müşteri geldiği zaman emniyette 
olduğunu fark edecek Korona virüsten 
endişelerinden uzak gelecek. Ama tabii 
dijitale odaklanmak bunun daha ötesinde. 
Dijital işlemler satışlara odaklanıyor ve 
bunları öğrenmeye çalışıyoruz ikinci el 
değerlerinde özellikle bu kadar düşüş 
olduğu için ikinci ele de odaklanıyoruz.”

“ABD’de BİR ARAÇ FİYATI 38 BİN DOLAR”

NADA’nın bayilerin üye olduğu 103 
yaşında bir teşkilat olduğundan bahseden 
Peter; “ Ben bayilerin en etkili ve kitlesel 
olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde araç 
pazarlamanın en yegane yeri olduğunu 
düşünüyorum. Bayiler bu işin merkezinde 
bu sistemin en önemli dişlileri arasında. 
Sizin üyeleriniz de bu durumun farkında 
diye düşünüyorum. İstihdam sağlıyorlar 
çok önemli hizmetlerde de bulunuyorlar 
piyasa yaratıyor bayiler küçük yerleri 
düşündüğümüz zaman özellikle çok 
müşteriler ortalama vatandaş belki 
çok sık gitmiyor bayilerin önemini fark 
etmiyorlar bilmiyorum. Ama dağıtım 
merkezleri istihdam iş merkezleri 
satıştan gelen vergiler işte yerelde çok 
önemli bir işlev yerine getiriyorlar. 
Üyelerimizin yüzde 20’si aynı zamanda 
kaza yapmış araçlar bodywork işleri de 
yapıyorlar. Kaporta işleri de yapıyorlar 
yan işlerde yürütüyorlar. Dolayısıyla 
yerelde görünürlükleri ve varlıkları çok 
fazla hissediliyor dolayısıyla Amerika’da 
ortalama bir araç fiyatı 38 bin dolar. Çok 
büyük 7-8 ay kredi ödeyecek vs araçlar 
almak o kadar kolay değil. İnsanlar 
gelecek aracı sürmek isteyecek. Rengine 
bakacak görecek dokunacak koklayacak. 
Böyle bir müşteri profili de var tabii ki 
bunları unutmamak lazım. Çocuklarıyla 
beraber bakacak bu en azından bir çift 
ayakkabı almak gibi değil. Bu müşteri 
profili de devamlılığını koruyacak bizim 
de avantajımız burada ortaya çıkacak biz 
buna only pazarlama diyoruz yani geniş 
yelpazede aynı müşteri bayiye gelebilir 

aracı test sürücünü yapabilir sonrasında 
online almak da isteyebilir. Her ikisinin 
de olması her iki imkan ve kabiliyete 
sahip olmak geleceğe yönelik önemli bir 
yatırım. Ulusal distribütörlük sistemine de 
gelecekte ihtiyaç devam edecek. Sizlerin 
de bildiği gibi hala araba satıyoruz her 
satışta da bir araba satıyoruz yani gelip de 
yarın de 2-3 araba alan bir insan yok iki 
müşteri gelsin ikisinin de istedikleri aynısı 
olsun bu da mümkün değil. Ama bayilerin 
yereldeki önemini ve topluma faydalarını 
unutmamak lazım“dedi.

“BİRLİK OLMANIN FAYDASINI 
UNUTMAYALIM”

Peter ve Rheet sözlerini şöyle 
tamamladılar:

 “Bu zorlu zamanları hep beraber 
aşacağız. Bayilerin önemini vurguladık 
daha da kenetleyeceğiz. Zaten tüm 
dünyada bayileri kenetleyen örgütleriz 
biz. Bayilerin gerçekten kenetlenme 
zamanıdır. Sizler OYDER  üyesi olun 
olmayın. Yan komşunuza bayinize gidin 
deyin ki üye ol.

Dişle tırnakla temelden oluşturulacak bir 
örgütlenmeye ihtiyacımız var. NADA’yı 
da biz böyle yaptık  Amerika’daki hemen 
hemen bütün bayiler NADA üyesi ve 
kesinlikle önemli destekleri Hizmetler 
eğitimler iletişim hele şimdi bu dönemde 
iletişim. Dolayısıyla bu imkanlardan 
faydalanalım birlik olmanın faydasını 
unutmayalım olmayanları da davet 
edelim.”
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ALİ KEMAL ULUER 
ÇİN’İ ANLATTI

OYDER – Tech Webinar Serisi IV

OYDER Tech Webbinar Covid-19 salgınının doğuş yeri ve otomotivin kaynağı olan Çin üzerine 
konuşmak üzere bir araya gelindi. Pekin’de Volkswagen New Mobility Service’in Genel Müdürü 
Ali Kemal Uluer ile Çin’deki otomotivin devasa boyutları konuşuldu.

kurulmuş bir pazar. Rusların desteği ile 
kurulmuş bir pazar. 1970’lere kadar 100 
bin adetlerde üretim yapabilen genelde 
iç pazara üretip tüketen kapalı bir 
ekonomiyken 1990’larda Volkswagen’in 
dahil olduğu ki Çin’e ilk giren yabancı 
marka. 90’lardan sonra Çin’deki bildiğimiz 
hacme ulaşacak yatırımları yapmaya 
başlamış pazar. 2000’lerden sonra da 
milyonlar adedine her sene bir milyon 
koyarak büyümüş bir pazar. Tabii 1992 
ile 2019 arasını iyi analiz etmek lazım bu 
27 yıllık süre boyunca aralıksız büyüyen 
pazar 2019 senesi itibariyle ilk defa yataya 
geldi. 2020’de de Covid 19’u gelişiyle 
ilk defa sanki bir düşüş göreceğiz ki ki 
şu anda GDP’ye baktığımızda geçen 
senenin Mart’ı ile karşılaştırdığımızda ilk 
defa 6.8 bir küçülme daralma görüyoruz 
ekomomide ve otomobilde. Fakat bu 
küçülmeyi tahminleri tekrar devletle 

beraber yapabiliyorsunuz bu tahminleri 
yaptığımızda sanki bu aya ait ya da 
Mart ayına ait bir küçülme gibi duruyor 
Nisan’dan sonra eski günlerine kavuşup 
bu seneyi küçük bir daralma ile ya da 
çok küçük bir büyüme ile kapatmasını 
bekliyoruz. Pazar büyüklüğünün ötesinde 
pazarın ilginç özelliklerinden bahsedeyim. 
İki tür analiz yapmak lazım, tabii Çin çok 
büyük üretici konumunda yarı mamül 
üreticisi konumunda, her konuda sadece 
otomobil değil. Hafif ticari vasıta üretimi 
ve tüketimi de çok yoğun var şimdi büyün 
pazarı değerlendirdiğinizde pazarın yüzde 
41’i Çin markalarından oluşuyor. Geçen 
seneden bahsediyorum.

“SADECE ÇİN MARKALARI”

Uluer, ”Yüzde 41’lik pazar payına sahip 
2019 kapanışında. Yüzde 23 Avrupa 

Çin’deki otomotiv sektörünün hacmi 
hakkında OYDER Webbinar toplantısında 
bilgi veren Ali Kemal Çınar finansal 
kiralama işi yaptığını belirterek sözlerine 
şöyle devam etti:

Geçtiğimiz yıllarda daha çok şirketlere 
ve büyük kurumlara devlete finansal 
kiralama yapan organizasyon benim 
bu yeni görevlendirmemle bireysel 
kiralamaya çevirme projesi yönetiyoruz. 
Yaklaşık 25-26 tane projenin bir araya 
geldiği bireylere uzun dönemli finansal 
kiralama işi yapan bir tür perakende 
leezing şirketine dönüştürme göreviyle üç 
yıllık bir kontrat ile Pekin’de çalışıyorum.  
Çin’deki toplam Pazar büyüklüğü 
2017’dne beri 20 milyon bandını geçmiş 
durumda yıllık satış adedi. Geçen sene 24 
milyona yakın bir adetle kapandı toplam 
pazar. Bu tabii çok ilginçtir 1950’lerde 

OYDER
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markaları ve geçen sene kapanışta yüzde 
26 civarında Japon markaları var ve yüzde 
9civarında da Amerikan markaları yer 
buluyor”diyerek devam etti:

 Eğer toplam pazarı sadece otomobil 
pazarına çevirirsek bu iş direkt Avrupa’ya 
doğru dönüyor. Yüzde 33’lük bir Avrupa 
payı geliyor ve birebir eşit Japonya 
yüzde 32.3 gibi Japon koliyi birleştiriyor 
Çinliler. Japon Kore birleşimi var kalan 
yüzde 10-11lik kısımda yine Amerikan 
markalarından oluşuyor.

Avrupa markalarının içinde Volkswagen 
açık ara bir numara. Neden açık ara 
FAW diye bir üretici var. Infinity Nissan 
Honda gibi birçok markayı üretiyor, 
en büyük üretim yaptığı Volkswagen. 
Kuzey’de bu da yine Şangay’da merkezi 
olan Volkswagen ortak üretimi yapan 
iki marka. Bu iki markanın çok etkin 
olduğunu söyleyebilirim. Hatta halk 
arasında Volkswagen yerel marka gibi 
kabul görüyor. Renault’a daha yakın bir 
kültürel yapı var. Nasıl içselleştirdiysek 
Çinliler de Volkswagen’i ı o şekilde 
içselleştirmiş durumda yerel markası var. 
Bu nedenle Volkswagen’in önderliğinden 
bahsedebiliriz. İkinci sırada GM var 
Avrupa’da göremeyeceğimiz ama GM adı 
altında üretilen markalar satıyor. Bu ikisi 
pazarı Avrupa markaları olarak sürüklüyor 
diyebiliriz. Japon markalarında ise 
önderliği Toyota alıyor. Nissan ve Mazda 
diye iki ve üçü yerleştirebiliriz. Japon Kore 
bunlar hep birleştiriyor Hyundai ile çok 
çok önemli Japon ya da Uzakdoğu markası 
olarak yer alıyor.”

“ YILLIK SATIŞIN İKİ MİSLİ”

“24 milyon satış ayda 2 milyon satış 
yapar. Ayda iki milyon satış Türkiye’nin 
en iyi zamanının yıllık satışının iki misli. 
Dolayısıyla çılgın bir network olması 
lazım. Bayilik sistemi açısından başka 
bir şeyden bahsediyor olmalıyız nedir 
oradaki sistem nasıl bayiler öncelikle kaç 
tane bayi var. Bayiler nasıl performans 
gösteriyor ne yapıyorlar bizdekinden farkı 
nedir ? ” sorusunu yanıtlayan Uluer şu 
açıklamalarda da bulundu.

“ Volkswagen bayisi sayısını söylersem 
belki belirgin bir şey yaratır Çin’deki 
Volkswagen grup markalarına ait bayi 
sayısı 3032. Sadece Volkswagen bayisi. 
Bu rakamları bizim buradaki Çin’deki bu 

rakamları bir araya getiren kurumdan 
almaya çalıştığınızda bu rakamlar 
çok paylaşılır rakamlar değil bayi 
sayısının toplamı. Ama şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim 15 bin adet civarında 
bayilik olduğunu düşünüyoruz. OIM’e yani 
distribitöre anlaşması olan bayilerden 
bahsediyoruz. Bir de çok çok büyük adette 
üç katı adette bizdeki grey markete yakın 
ama pek öyle de değil bağlantılı bayi 
diyebileceğimiz 45-50 bin adet civarında o 
tip bayi var ki.”

“ ÇİN’DE OTOMOTİV NE İFADE EDİYOR”

“Çin için otomotivin çok önemli olduğunu 
biliyoruz tam olarak Çin ekonomisi ve
Çin hükümeti için otomotiv tam olarak ne 
ifade ediyor?” diye sorulan ULUER;
“Esasında ben buraya gittiğimde ilk 
hissettiğim şey devletin otomobille ilgili 
gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalar 
verdiği sübvansiyon kararlarını 
gördüğümde bizdeki inşaat sektörüne 
benzetiyorum. Kriz ya da iyileşmelerde 
ilk etkilenen otomotiv olduğunu 

söyleyebiliriz. Covid-19 için bu örneği 
verelim. Biz Covid-19 Ocak ayı sonu 
itibariyle ki Çin’deki yeni yıl tatil dönüşü ki 
bu en önemli dönüş tatil. Dönüşü pazarın 
daralması yüzde 84 civarındaydı Mart ayı 
itibariyle bu yüzde 55’e geriledi. Bu hızlı 
toparlanmayı Çin hemen Şubat ayında 
devletin yaptığı sübvansiyon açıklamaları 
kredi destekleri KDV indirimleri orada 
araç alım vergisi diye bizde ÖTV’ye yakın 
ama çok daha düşük o özel destekleriyle. 
Çin’de 26 tane bölge var. 26 bölge daha 
çok işte Amerika’daki eyalet sistemine 
benziyor. Her bölgenin kendine ait bir 
yönetim kadrosu var ve her bölgenin 
kendine ait bir vergi sistemi var. Merkezi 
bir vergi sistemi yok var ama çok 
limitli konularda kamuya ait konularda 
çalışıyor. Özel sektörü ilgilendiren vergi 
düzenlendirmeleri eyaletler seviyesinde 
yapılıyor. Bu 26 eyalette 26 farklı 
regülasyon var. Ortalama katma değer 
vergisi yüzde ikinci elde mesela yüzde 
3 ama sıfır arabada yüzde 6 ile yüzde 
15 arası değişiyor. Bu araç alım vergisi 
yüzde 5 ile yüzde 12 arasına değişiyor 
ama toplamda 20-25’i geçmeyen bir vergi 
yükü var otomobilin üzerinde. Bu tabii 
çok tetikleyici çok insanları otomobil 
almaya iten bir tür duruma yol açıyor ki 
bu emlakta çok daha fazla örnek vermek 
gerekirse üç katı civarında emlak vergileri. 
Elektrikli araçlara geçişle bu elektrik 
üretiminin kaynağını siz elektriğini bu 
otomobile sağlayacak elektriği üretirken 
yenilebilir enerji kullanmıyorsanız zaten 
bu değişikliklerden faydalanamıyorsunuz.
Ama Şangay merkezli üretici şu anda 
devletten aldığı teşvikle sadece Şangay’a 
12 bin tane elektrik şarj ünitesi yapacak 
2020’de bir şehir içerisinde söylüyoruz 
bunu ve bunların tamamı da ellerinde 
enerji kaynakları ile beslenecek böyle 
devletin özel planları var ve ben 
kömür üretimi harcıyoruz biz orada 
ama otomobilleri enerji yatırımlarıyla 
destekleyici yatırımları yapacaklar 
yeterince alanları ve güneşlenme süreleri 
ve rüzgar süreleri var.” dedi

“ BAYİ YAPILANMASINDA FARKLILIKLAR 
VAR”

Bayi yapılanmasındaki farklılıklardan 
bahseden Ali Kemal ULUER;
“Tam olarak Four S Job olarak geçiyor. 
Bizdeki bayi sistemi biraz Çin’deki bayi 
sistemini bizimki ile karşılaştırdığında 
yine büyüklükten kaynaklanan böyle 
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şimdi bayi grubu var. Bir numaralı bayi 
grubunun bine yakın otomobil bayisi 
var. En büyük bayi grubu bin adetlik 
bir bayi adedine sahip. Bu adamın bir 
leezing şirketi var ben tanıştım.Beraber 
yapalım ya da dedi bizim de küçük bir 
leezing işimiz var. Beraber bir iş yapalım 
tamam dedi. İşte yanındakilerden bir 
tanesini çağırdı ne kadarlık yaparız falan 
seneye değişecek araç adedimiz 120 
bin. Bunun almadığı büyüklük bu yani o 
kadar devler ki şaşkınlık seviyesinde araç 
satıyorlar. Bence biraz tehlikeli bir boyut 
bayilik sistemini tekilleştirelim bir bayiye 
indirgeyelim dünyanın hiçbir yerinde 
kurallar değişmiyor.

Volkswagen Türkiye’de ne tür bir bayilik 
anlaşması ve ne tür standartlara imza 
atıyorsa Çin’de de bunlara imza atıyor. 
Kültürel farklar var. Burada bizdeki gibi 
bizim bayilerimize girdiğinizde marka 
ayırt etmeksizin söylüyorum kendinizi iyi 
hissedersiniz çok üst düzey profilde bir 
hizmet alırsınız. Çin’de ülke gelir olarak 
çok uzaklaşmış olduğu için birbirinden 
bazı şehirlere girdiğinizde bizdeki kötü 
bir galeri standardının bile altında bir 
markanın bayisine rastlayabildiğiniz 
gibi büyük şehirlerde çok çok büyük 
seviyeleri de görebilirsiniz. Ama yapı 
ve yönetim şekli Türkiye’dekinden çok 
farklı değil. Olgunluk seviyesi olarak ise 
sadece otomobilin sıfır otomobilin satışı 
ve bunu bundle dedikleri sigorta ya da 
kredi satışları oradan elde edecekleri 
bankalardan ve bizim gibi otomobil 
finansal şirketlerinden elde edecekleri 
komisyon gelirine bağlamış durumdalar 
gelirlerin yüzde 90’ı buradan geliyor. 
Yakın zamanda servis ve ikinci eli de 
düşünüyoruz”dedi.

“COVİD-19 SONRASI SATIŞ”

“Covid-19 sonrası yeni  iki soru var . 
Herhangi bir değişiklik bu sene için 
Covid-19 özelinde lojistik hizmetlerde 
sahadaki hizmetlerde bir değişiklik 
yapılmadı. Şu anki durum geçtiğimiz 
sene nasılsa hala öyle. Yeterince 
cesur olanlar bayilere ulaştı. Otomobil 
bayisi Çin’deki ortalama bir şehirde 
gidilebilecek en güzel yerlerden bir 
tanesi güvenli hissedebileceğiniz 
yerlerden bir tanesi. Volkswagen, Ford, 
BMW markasının kapısının altından 
giriyor olmak zaten kendiliğinden bir 
güven yaratıyor. Burada gideceğiniz 

herhangi bir marketten çok daha 
hijyenli olduğunu biliyorsunuz. Oralarda 
öyle bir karşılaştırma yapıldığını 
zannetmiyorum. İnsanlar kendilerini 
bayilerde güvende hissediyordur 
diye düşünüyorum ki zaten hemen 
Mart’ta %55 düzenlemelerle ki bu 
yüzde 55’lik daralma da parasal 
sıkıntılardan gelemedikleri için 
gelemiyorlar güvenden değil. Ki bu 
düzelmeye de gidiyor ben orada bir 
sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. 
Martta yapılan aksiyonların en önemlisi 
kredi kampanyaları özel destekler. 
Devletin verdiği sübvansiyonla başladı. 
İkinci el büyük kayıpları olmasına 
rağmen markaların birçoğu takas 
kampanyalarını Mart ayında duyurdu. 
Biz Leesing işinde tahmin ettiğimizden 
fazla talep aldık mart ayında. Yüzde 
140 olarak gerçekleşti ki bu Şubat’ı 
gördükten sonraki rakamlar değil sene 
başındaki rakamlarımızı bile açtı mart 
ayı. Normale dönüş için planlamaları 
genelde markalar tek  başına Çin’de 
yapamıyor subvansiyonlar vergi 
indirimleri KDV indirimleri mart ayı ile 
beraber devreye alındı ve sonuç alındı. 
Hatta bu çeyrek sonunda 2020’nin 
çeyrek sonunda birçok yerli markanın 
yeni model tanıtımları vardı Pekin’de 
yapılacak. Hep sene sonuna ertelendi 
bunlar tanıtımları ertelense dahi mart 
ayı sonunda yeni çok küçük adetlerde 
çıktı. Çok sattı bunlar o yüzden de 
bir düzenleme gördük. Normalde bir 
daralmada ne yaparsınız Çin bunu bir 
ayda yapıyor daha kolay yapıyor.”

“ İKİNCİ EL ONLINE SATIŞ SONU 
OLMAYAN BİR DENİZ”

“ 3 tane büyük marka var.  WTT diye bize 
ait. Yine bizim bazı markalarımıza benzer 
şekilde sadece brokkerlar üzerinden 
yapıyorlar. Burada da adetleri yıllık 
adetleri 80 bin civarında. Bana soracak 
olursanız Pazar büyüklüğüne göre çok 
küçük ama en büyüklerden bir tanesi. 
Mesela hasarlı ikinci ele odaklanmış 
bir platform o da 50 binlerde satıyor. 
Ama online ihale kültürü çok var burası 
şey devi sonuçta yazılım ve web sitesi 
konusunda sonu olmayan bir deniz. Çok 
yatırımcı Start-Up var hemen hemen 
bu işlerle data analizi ihale bunu çok 
seviyorlar. Her yerde bulabilirsiniz her 
şehirde bir tane vardır. Büyüklerde 
tam büyük değil büyümek için yatırımcı 

alıyor şirket değerleri de milyar dolarlar 
seviyesine çıkmış durumda. 4 milyon 
400 bin gecen sene sattı 3000 adet bayi. 
Yetkili servis sayılarını bizim günlük 
benim bir bayim var. Günlükte 90 
civarında giriş vardı. Hasarı bilmiyorlar 
merdiven altı gibi hiçbir haberleri yok 
sigorta eksperleri çalışıyor farklı bizden. 
Hasar dediğim gibi çok kaliteli değil çok 
da umursamıyorlar. O yüzden hasarla 
ilgili data yok, hatırlamayacağım bir şey 
söylediler o gün. Büyük şeylerden bir 
tanesinde bayinin günlük servis girişi 
90’dı. Çin büyük bir ülke 1.4 milyar insan 
yaşıyor bazı bölgelerde ne olduğunu biz 
bile bilmiyoruz. Ne olduğunu biliyoruz 
da kim ne araba kullanıyor plaka taktı 
mı gerek görüyor mu bakıma gidiyor mu 
lastiği var mı oralara gidiyor arabalar. 
Ne olduğunu gerçekten bilmediğimiz hiç 
regüle olmayan çok kalabalık bir nüfus 
var”.

İnternet üzerinden araç satışının oldukça 
fazla olduğundan bahseden ULUER, İkinci 
elde parça değişiminin  değer kaybına 
sebebiyet verip vermediği konusundaki 
soruya cevaben şöyle konuştu:

“Bu bize has dünyanın hiçbir yerinde 
Türkiye’de olduğu gibi değil. Türkiye’de 
burada arabayı onardığınızda 
Avrupa’daki gibi sıfır oluyor o herkes 
iyi fiyatı veriyor. Bizde neden olduğunu 
biliyoruz hepimiz 80’lerin sonunda 
galerilerimizin araç alırken yaptığı 
oyunun derdini çekiyoruz hala 30 yıldır 
biz. Ama Çin’de öyle bir sorun yok 
arabanın güncel kondisyonu üzerinden 
değerlendiğini söyleyebiliriz ama zaten 
değerli değil bu arada.”

“ÇİN’DE OTOMOTİV ALMA 
ALIŞKANLIKLARI”

“ Belli şehirlerde bayilik yok. Yüzde 
35’ler civarında bir finansal hizmetler 
penetrasyonu var toplam satışta. 
Leesing yaptığınızda yüzde 50’ler 
civarına çıkar. Ortalaması. Regüle eden 
bir pazar ya da raporlayan bir kurum 
yok. Bunlar tamamen bizim danışman 
şirketlerden aldığımız danışmanlık 
rakamlarını tek tek birleştirerek 
aldığımız rakamlardır. Tam bilgi vermek 
pek mümkün değil.Volkswagen’in 
penetrasyonu yüzde 18. Çok dar 
arabalar ucuz peşin almalar daha 
yüksek.”

OYDER
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Güç şimdi 
daha sportif.
TUCSON N Line.

Hyundai Tucson modelleri 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti kapsamındadır. Ayrıca yasal garantinin dolmasından sonra, aracın 
ilk tüketiciye teslim tarihinden itibaren 5 yıl ya da 100.000 km’ye kadar üretim kaynaklı arızaların onarımları Hyundai üretici onarım 
güvencesi kapsamındadır. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr’de bulunmaktadır. Hyundai Tucson modellerinin resmi 
spesifik CO2 emsiyonu (715/2007/EC) 126-134 g/km arasında, resmi spesifik yakıt tüketimleri (715/2007/EC) lt/100 km; şehir içi 4,6-5, 
şehir dışı 4,8-5,1 ve birleşik 4,6-5 arasındadır.

TUCSON N Line şimdi
4x4 ve 4x2 seçenekleriyle.

Tucson N Line Oyder dergisi.indd   1 1.06.2020   15:07
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Hafif ticari araç pazarında 90 yıldan daha uzun bir süredir öncü olan Citroën tamamen 
elektrikli kompakt van modeli ë-Jumpy ile yeni bir dönem başlatıyor. ë-Jumpy, tıpkı diğer 
Citroën ticari modelleri gibi bünyesinde barındırmış olduğu çözümlerle kullanıcılarının 
hayatını kolaylaştırıyor. Tamamen elektrikli ë-Jumpy şehir merkezlerine giriş sınırlamalarını 
aşarak engelsiz ve tamamen özgür bir ulaşım sunuyor. 50 kWh kapasiteli batarya ile WLTP 
normuna göre 230 km ve 75 kWh kapasiteli batarya ile WLTP normuna göre 330 km elektrikli 
menzil çoğu kullanıcının ve işletmenin günlük gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. 
Titreşim ve gürültüden arındırılmış konforlu bir sürüş, elektrikli güç ve aktarma organıyla 
kısıtlamalardan arındırılmış ulaşım özgürlüğü, içten yanmalı motora sahip versiyonlarla aynı 
iç mekan ve bagaj genişliği ve düşük işletme maliyetleri gibi avantajlar yeni Citroën ë-Jumpy 
modelini geleceğin ulaşım çözümüne dönüştürüyor. 

YENİ CITROËN Ë-JUMPY: HAFİF 
TİCARİDE ELEKTRİKLİ KEYFİ

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÇOK AMAÇLI 
ARAÇLAR

Citroën; tarihine yön veren yenilikçi 
modelleri 2 CV Van, Tip H, C15 veya 
Berlingo ile çok amaçlı araç pazarındaki 
başarını kanıtlamış bir marka. Bugün 
gelinen noktada da yenilikçi çözümleri 
ve geniş ürün yelpazesiyle çok amaçlı 

araç ve hafif ticari araç pazarına yön 
vermeye devam ediyor. Citroën, 2020 
yılında sunacağı yeni modellerle hafif 
ticari araç pazarına yönelik elektrikli 
araç hamlesini hayata geçiriyor. 

Markanın elektrikli araç hamlesi 2021 
yılında satışa sunacağı yeni modellerle 
devam edecek. 

KOMPAKT VAN PAZARINDA BİR MARKA 
OLAN JUMPY ELEKTRİKLENİYOR

Citroën Jumpy, 2016 yılında satışa 
sunuldu ve bugüne kadar 145.000 
adet sattı. Çeşitli versiyonları bununan 
Citroën Jumpy sahip olduğu özelliklerle 
farklı kullanıcıların gereksinimlerini en 
iyi şekilde karşılıyor.

Haber
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Citroën, pazarın ve öncü olmanın 
gereklerini yerine getirmek üzere 
kompakt van pazarındaki temsilcisi 
Jumpy’nin elektrikli versiyonu olan 
ë-Jumpy modelini pazara sunmaya 
hazırlanıyor. Jumpy ürün gamına 
entegre edilen ë-Jumpy genel tasarım ve 
görünüm özellikleriyle Jumpy ailesinin 
bir parçasını oluşturuyor. Sol ön 
çamurluğa entegre edilen şarj noktası 
bunlardan biri. Bunun dışında elektrikli 
Jumpy modelinde farklı bir ön panjur ve 
yeni bir “ë” logosu dikkat çekiyor.

Citroën Jumpy gibi yeni elektrikli 
versiyon, Groupe PSA’nın çok enerjili 
EMP2 platformu üzerine yükseliyor.100 
kW (136 HP) güç ve 260 Nm tork 
kullanıma sunan elektromotor 130 
km/s maksimum hıza imkan tanıyor ve 
kullanıcıya Eco, Normal, Power olmak 
üzere üç farklı sürüş modu sunuyor. 
Farklı kullanım gereksinimlerine cevap 
vermek üzere iki farklı batarya kapasitesi 
bulunuyor. XS, M, XL gövde tiplerinde 
sunulan ve 18 modülden oluşan 50 
kWH kapasiteli batarya WLTP normuna 
göre 230 km elektrikli menzil sunuyor. 
XS, M, XL gövde tiplerinde sunulan ve 
27 modülden oluşan 75 kWH kapasiteli 
batarya ise WLTP normuna göre 330 
km elektrikli menzil sunuyor. Böylece 
ë-Jumpy iki farklı menzil seçeneği ve 
sınıfının en iyi menzil değeriyle günde 
ortalama 300 km yol kat eden pazar 

ortalamasının tüm gereksinimlerini 
karşılıyor. EMP2 platformunun sağlamış 
olduğu teknik avantaj sayesinde araç 
zeminine gizlenen lityum-iyon bataryalar 
sayesinde elektrikli versiyon içten 
yanmalı motora sahip Jumpy modelleri 
ile aynı yaşama alanı ve bagaj hacmini 
sunuyor. Hızlı şarj özelliği ile 50 kWh 
kapasiteli batarya 30 dakikada ve 75 kWh 
kapasiteli batarya 45 dakikada yüzde 
80 şarj kapasitesine ulaşıyor. Citroën 
ë-Jumpy böylece sınıfının en kısa hızlı 
şarj özelliği ile bir avantaj daha sunuyor. 
Güç ve aktarma sistemiyle bataryalar 
sekiz yıl veya 160.000 km garanti ile 
satılıyor. 

FARKLI KULLANIM AMAÇLARINA 
YÖNELİK FARKLI GÖVDE TİPLERİ

Yeni ë-Jumpy, tıpkı içten yanmalı 
motora sahip Jumpy versiyonları 
gibi farklı kullanım gereksinimlerine 
yönelik farklı gövde tipleriyle üretiliyor. 
Yeni ë-Jumpy’de üç farklı gövde 
tipi bulunuyor. Şehir içi kullanımını 
kolaylaştırmak üzere giriş seviyesinde 
yeni XS versiyonu devreye giriyor. 
Bu versiyon 4.60 metre uzunluğu ile 
şehir içindeki park ve manevraları 
kolaylaştırırken XS versiyonda 4,6 m3 
ile XL versiyonunda 6,6 m3 arasında 
değişen geniş bir kargo alanı kullanıma 
sunuyor. İki çamurluk arasındaki 1,25 
metre genişlik ile bir Europalet taşıma 

imkanı tanıyor. ë-Jumpy versiyonları 
genelde AVM otoparkı veya kapalı 
otoparklara rahat giriş-çıkış sağlamak 
üzere 1.90 metre yükseklik ile sunuluyor. 
1.275 kg’a varan taşıma kapasitesi 
dışında bir tona kadar römork çekme 
kapasitesi gibi özellikler de kullanışlılığı 
destekliyor. 

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ VE 
BAĞLANABİLİRLİK

Zengin güvenlik ve konfor 
donanımlarıyla satışa sunulan yeni 
Citroën ë-Jumpy bünyesinde barındırdığı 
15 sürüş destek sistemi ve bağlanabilirlik 
çözümleriyle hayatı kolaylaştırıyor. Bu 
sınıfta benzersiz olan eller serbest kapı 
açma, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 
Heads Up Display’e sahip olan ë-Jumpy; 
Active Safety Brake, yokuş kalkış desteği, 
sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, şeritten 
çıkma uyarı sistemi, çarpışma önleme 
sistemi, Top Rear Vision özelliğine sahip 
geri görüş kamerası, kahve molası 
uyarısı, akıllı uzun far yardımcısı, Grip 
Control, hız sınırı işaretini tanımlama 
ve önerme sistemi, hız sabitleme ve 
hız limiti belirleme sistemi, kör nokta 
uyarı sistemi gibi çözümler ile hayatı 
kolaylaştırıyor. Ayrıca gelişmiş akıllı 
telefon entegrasyonları Apple CarPlay™ 
ve Android Auto uyumlu Mirror 
Screen  ë-Jumpy ile yolculuğu keyfe 
dönüştürüyor.
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Uygulamaya başladığımız yeni dijital hizmetlerimiz sayesinde tamamen kapalı olan 
bayilerimiz bile artık tüm satışlarını evlerinden kolaylıkla yürütebiliyorlar. Daralan pazara 
rağmen yeni dijital hizmetlerin devreye girmesiyle birlikte web site ziyaretçi sayımız Nisan 
ayında tarihinin en yüksek rakamı olan 2.6 milyona erişti, 78 bine yakın lead toplandı, 13 bin 
481 online satış randevusu talebi alındı, 11 bin 262 adet görüntülü  görüşme ve %71 oranında 
kredi başvurusu gerçekleştirildi.

Groupe PSA Türkiye COVID-19 
krizinde daha güçlü 

Groupe PSA Türkiye, sağlık krizi olarak 
başlayan, daha sonra küresel bir 
ekonomik krize dönüşen COVID-19 
pandemisinde önceliğinin sağlık 
olduğunu bir kez daha vurguladı. Grup; 
tüm çalışanlarını, yetkili satıcılarını, 
yetkili servislerini ve müşterilerini 
korumak adına 90’ın üzerinde kriter ve 
beş seviyeye sahip COVID-19 önleyici 
sağlık kurallarını hızlıca devreye aldı. 
Teşkilatının tamamında ve Groupe PSA 
Türkiye ofisinde uygulamaya alınan 
bu kurallar, Bureau Veritas tarafından 
yapılan kriter ve seviye belirleme 
denetimleri sonucunda yüzde 100 uygun 
kabul edildi. Aynı geçiş yedek parça 
dağıtım ağı Distrigo platformlarında da 
gerçekleştirildi. 

Groupe PSA Türkiye, bu dönemde 
ayrıca müşterilerinin sağlığını 
korumak ve hayatlarını kolaylaştırmak 
adına iş süreçlerinin tamamını 
dijitale dönüştürdü. Mevcut düzene 
meydan okuyarak iş yapış tarzlarını 
değiştirdiklerini anlatan Groupe PSA 
Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, 
bu dönemdeki müşteri ihtiyaç ve 
beklentilerini iyi okuyarak hızlı, pratik 
ve akılcı çözümler ürettiklerini söyledi. 

Tüm Peugeot, Citroën, DS ve Opel yetkili 
satıcılarında ve servislerinde Nisan ayı 
itibariyle; “e-rezervasyon”, “görüntülü 
görüşme”, “online araç tanıtımı” 
ve “mesafeli satış sistemi”ne geçiş 
yaptıklarını belirten Cornuaille; böylece 
sosyal mesafeyi koruyarak teması 
minimuma indirdiklerini vurguladı. 
Cornuaille: “Uygulamaya başladığımız 
yeni dijital hizmetlerimiz sayesinde 
tamamen kapalı olan bayilerimiz 
bile artık tüm satışlarını evlerinden 
kolaylıkla yürütebiliyorlar. Daralan 
pazara rağmen yeni dijital hizmetlerin 
devreye girmesiyle birlikte web site 
ziyaretçi sayımız Nisan ayında tarihinin 
en yüksek rakamı olan 2.6 milyona erişti, 
78 bine yakın lead toplandı, 13 bin 481 
online satış randevusu talebi alındı, 
11 bin 262 adet görüntülü  görüşme 
ve %71 oranında kredi başvurusu 
gerçekleştirildi.” dedi.

COVID-19’un ekonomik etkilerini 
görmeye başladığımız Nisan ayında bir 
önceki senenin aynı dönemine göre 
%14 oranında daralan pazarda payını 
+16 puan artıran Groupe PSA Türkiye, 
elde ettiği %29’luk pay ile OEM grup 
sıralamasında liderliğe yükseldi. Groupe 

Haber

Groupe PSA Türkiye Başkanı
OLIVIER CORNUAILLE
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PSA Türkiye Ocak-Nisan döneminde ise 
%27 artış gösteren toplam otomotiv 
sektöründe %97 büyüme kaydetti ve 
pazar payını geçen yılın aynı dönemine 
göre +4.3 puan artırarak %16,7’ye taşıdı. 
Aynı dönem içerisinde Grup bünyesinde 
yer alan Peugeot %69 büyüme ile Nisan 
ayını lider kapatırken, Opel %89, Citroën 
%209, DS %298 büyüme kaydetti. 

Grup olarak süreci birlikte yaşayarak 
öğrendiklerini belirten Olivier Cornuaille 
sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye her 
zaman krizlere karşı dayanıklılığı yüksek 
bir ülke; bu bizim Grubumuzun çeviklik, 
birlikte kazanmak ve verimlilik değerleri 
ile de örtüşüyor. Bizler de Grup olarak 
aynı mantıkta geleceği inşa etmek için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Elde edilen 
bu başarının arkasında işini çok iyi 
bilen profesyonellerden oluşan bir ekip 
bulunuyor. Yeni normale hızlı bir şekilde 
adapte olmamızda emeği geçen tüm 
çalışanlarımızı, bayilerimizi, ekiplerini 
ve tedarikçilerimizi gönülden tebrik 
ediyorum. Amacımız stratejimizden 
sapmadan, müşterilerimize güvenli, 
sürdürülebilir ve keyifli mobiltite 
ürün ve hizmetleri sunmak. Salgınla 
mücadelenin etkin yürütülmesi adına 
tedarik zincirini ayakta tutmak için 
mobilite sağlayıcısı olarak kesintisiz 
hizmet sağlama sorumluluğumuz 
bulunuyor.” 

Bu kapsamda hiçbir projenin 
ertelenmediğini veya iptal edilmediğini 
de aktaran Olivier Cornuaille, aksine 
salgın öncesinde planlanan yatırımların 
devreye alındığını kaydetti. Cornuaille: 
“Torbalı’daki arazimizi, tüm Groupe PSA 
markalarının ortak yedek parça dağıtım 
merkezi olarak faaliyete geçirdik. 
İstanbul’da üç markalı bayimiz Mepa’yı 
açtık. Son olarak Türkiye’deki ikinci DS 
STORE’u Mayıs ayı itibariyle Ankara’da 
müşterilerimizin hizmetine sunduk.” 
dedi.

Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu 
krizden ülke olarak çıkabilmemizin 
hükümetin alacağı tedbirler sayesinde 
mümkün olacağını vurgulayan Olivier 
Cornuaille; bugüne kadar yapılan 
uygulamaların diğer ülkelere kıyasla çok 
yerinde ve stratejik olduğunu ve bundan 
sonra da alınacak kararların faydalı 
olacağına inandığını kaydetti. Cornuaille: 
“Bizler bir yatırımcı olarak şirketimizi, 
çalışanlarımızı, yetkili satıcılarımızı 
ve tedarikçilerimizi korumak adına 
en etkin şekilde mücadele etmek için 
üzerimize düşeni yapıyoruz. Genel 
olarak iyimserim ama bu yaşadığımız 
olağanüstü bir durum, otomotiv 
pazarının bu yıl 400 binin üzerinde 
tamamlanacağını öngörüyorum”.

Groupe PSA Hakkında 

Groupe PSA benzersiz otomotiv 
deneyimleri tasarlıyor ve her 

türlü müşteri beklentisini 
karşılayan mobilite çözümleri 

geliştirip sunuyor. Grubun; 
Peugeot, Citroën, DS, Opel 

ve Vauxhall olmak üzere beş 
otomobil markası bulunuyor. 

Free2Move markası altında çok 
çeşitli mobilite ve akıllı hizmetler 
sunuyor. “Push to Pass” stratejik 

planı, grubun “en üst düzeyde 
verimlilik seviyesine sahip 

global bir otomobil üreticisi ve 
müşteri ilişkilerini ömür boyu 

sürdüren lider bir mobilite 
sağlayıcısı olma” vizyonunun 
gerçekleştirilmesine yönelik 

ilk adımını temsil ediyor. 
Otonom sürüş ve bağlanabilirlik 
özelliklerine sahip otomobiller 
konusunda öncü olan Groupe 

PSA, aynı zamanda Banque PSA 
Finance ile finansman alanında 

ve Faurecia aracılığıyla otomotiv 
ekipmanları alanında da faaliyet 

gösteriyor.
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OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli 
destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Bunlar sektörü ve bizleri motive 
eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum." dedi.

Otomotivde tarihi düşük faizler 
sektörü hareketlendirecek

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti 
otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen 
böyle bir faiz kampanyası görmedik. 
Dolayısıyla yapanların eline, emeğine 
sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive 
eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit 
ediyorum.” dedi.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine 
geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 
“konut kredisi”, “taşıt kredisi”, “sosyal 
hayatı destek” ve “tatil destek” olmak 
üzere 4 yeni kredi paketini hayata 
geçireceğini açıkladı.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan 
sıfır kilometre binek araç (motosiklet 
dahil) veya ticari araç satın alacak 
bireysel/kurumsal müşterilere firmalar 
ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek 
üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile 
taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya 
ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal 
müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt 
kredisi imkanı sağlanacak.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay 
vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt 
kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. 
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden 
öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden 
hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan 
taşıtlar kredilendirilecek.

“Faizlerin düşük olarak devam etmesi 
sıfır araçta hareketi sağlayacaktır”

Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının 
devam ettirilmesini sektör adına 
oldukça olumlu karşıladıklarını belirten 

Şahsuvaroğlu, “Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz 
oranıyla finansman imkanı 30 Haziran’da 
bitecekti. Bu destek devam ettirildi. Bu 
umut verici bir şey. Sonuçta faizlerin 
düşmesi, düşük olarak devam etmesi sıfır 
araçta hareketi sağlayacaktır. Çünkü sıfır 
araçta bir süre üretimlere ara verildiği için 
ve ithalat da yurt dışı fabrikalardan dolayı 
durduğu için sonuçta bir miktar araç 
satılmadı.” dedi.

İkinci el araç satışlarının ise ocak-nisan 
arasında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 18,5 yükseldiğini ancak 
sadece nisan ayında yüzde 46’ya yakın 
düştüğünü ifade ederek, “Nisan ayında da 
sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu 
varsayarsak özellikle ikinci elde sunulan 
taşıt kredisi kampanyası ciddi manada 
sektörün önünü açar, sektörün işine gelir. 
Özellikle aracını değiştirmek isteyen ve ya 
kendine araç almak isteyen orta ölçekli 
işletmeler için de çok faydalı bir durum.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“İkinci eli destekleyen böyle bir faiz 
kampanyası görmedik”

Şahsuvaroğlu, taşıt kredisi paketinin ikinci 
el satışları da olumlu etkileyeceğine işaret 
ederek, şunları kaydetti:

“Otomotivde böyle bir faiz oranı Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde gerçekten olmadı. 
Yüzde 0,89 çok uygun bir faiz oranı. 
Ben daha önce sıfır araç için şöyle bir 
ifade kullanmıştım. Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde böyle bir faiz oranı yok. Bugün 
de varan 2, Türkiye Cumhuriyeti otomotiv 
tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir 
faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla 
yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar 
sektörü ve bizleri motive eder ve işleri 
hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum.”

Haber

Bu desteğin piyasayı hareketlendireceğini 
dile getiren Şahsuvaroğlu, pazarın geçen 
hafta itibarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye 
başladığını ve finansman kolaylığının da 
sektörü ciddi önünü açacağını söyledi. 

“Araç bulunurluğunda 15 Haziran’dan 
sonra çok sıkıntı yaşamayız”

Murat Şahsuvaroğlu, sıfır araç tedariğindeki 
son duruma ilişkin ise şunları kaydetti:

“Araç bulunurluğunda 15 Haziran’dan sonra 
çok sıkıntı yaşamayız. Şu anda fabrikalar 
üretime başladı. Yerli üreticiler ve yurt 
dışındaki fabrikalar da üretime başladı. 
Bir miktar sıkıntı olabilir belki haziran ayı 
başlarında. Çünkü Avrupalı üretici önce 
kendi pazarını beslemenin, büyütmenin 
derdinde olur. Ondan sonra Türkiye’ye araç 
gönderir.”



35



36

Haber

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Bozkurt, kamu bankalarının 
açıkladığı yeni "taşıt kredisi paketine ilişkin, "Verilen desteklerle birlikte pazarda talep 
artışı olacaktır." dedi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış 
CEO’su Bozkurt: Verilen desteklerle 
birlikte pazarda talep artışı olacaktır

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal 
hayatın canlanması için “konut kredisi”, “taşıt kredisi”, 
“sosyal hayatı destek” ve “tatil destek” olmak üzere 4 
yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.

Kamu bankalarından 4 yeni kredi destek paketi
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır 
kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç 
satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar 
ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık 
yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı 
sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç 
satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 
faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 
60 ay vadeli 2. el binek otomobil 
ve ticari taşıt kredilerinde azami 
limit 150 bin TL olacak. Kredi 
tutarı kasko değeri üzerinden öz 
kaynak/yabancı kaynak üzerinden 
hesaplanacak olup 7 yaşa kadar 
olan taşıtlar kredilendirilecek.

“Otomotiv sektörüne verilen 
önemli bir destek olarak 
görüyorum”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış 
Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar 
Bozkurt, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Otomotiv sektöründe 
yerli üretim yapan anlaşmalı 
firmalara aylık yüzde 0,49- yüzde 
0,69 faiz oranı ile sunulan taşıt 
kredisi imkanını, ihracat, üretim 
ve istihdam açısından en yüksek 
katma değeri yaratan otomotiv 
sektörüne verilen önemli bir destek 
olarak görüyorum. Devletimizin 
devreye aldığı bu destek otomotiv 
sektörünü hareketlendirecek ve 
satışlara olumlu yansıyacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde otomotiv 
pazarında da ciddi bir daralma 
yaşandığını anımsatan Bozkurt, 
“Kredi faizlerinin yerli üretim araçlar 
için belli bir oranda sabitlenmesi 
otomotiv pazarında bir hareketlilik 
sağlayacaktır. 2020 yılının başında 
Türkiye’de 600 bin adet otomobil ve 
hafif ticari araç satışı gerçekleşeceği 
yönünde öngörümüz vardı. Fakat 

şu noktada pazarın büyüklüğünü 
salgının seyri ile sektöre verilen 
destekler belirleyecektir.” diye 
konuştu. 

“450-500 bin adetler arasında bir 
pazar büyüklüğü bekliyoruz”

Bozkurt, bu gelişmeler paralelinde 
50-500 bin adetler arasında bir 
pazar büyüklüğü beklediklerini ifade 
ederek, şunları kaydetti:

“Fakat fabrikaların üretime sınırlı 
kapasite ile başlaması neticesinde 
önümüzdeki aylarda araç almak 
isteyenler bayilerde istedikleri 
araçları bulamayabilir. Ülkemizde de 
son 2 senelik ertelenen talep vardı. 
Verilen desteklerle birlikte pazarda 
talep artışı olacaktır. Bu durum 
sektörümüzün yararına olacak ve bu 
süreç içinde en azından geçen yılki 
satış adetlerine ulaşacak olmamızın 
önünü açacaktır.” 

“Açıklanan destek kinci el pazarına 
da katkı sağlayacaktır”

Ayrıca açıklanan destek paketinin 
sıfır araçtaki araç bulunurluğuna 
bağlı olarak ikinci el pazarına da 
katkı sağlayacağına dikkati çeken 
Bozkurt, “Yeni normal sebebiyle 
birçok insan toplu taşıma araçları 
kullanmak yerine kendi araçlarıyla 
seyahat etmeyi tercih edeceklerinden 
hem sıfır hem ikinci el pazarı 
hareketlenecektir.” şeklinde sözlerini 
tamamladı.

CEO - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
ALİ HAYDAR BOZKURT
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Türkiye’deki 31 ilin temiz hava eylem planlarının yenilenmesi ve bireysel farkındalığın 
artırılması için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Şehirlerde Hava 
Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (City Air) Projesi, bir yılını 
geride bıraktı. 

Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse edilen proje kapsamında bir yılda Konya, 
Kahramanmaraş, Sinop ve İzmir’de 31 ilin yerel yönetimi ile dört büyük çalıştay gerçekleştiren 
Bakanlık, yeni dönemde şehirler ölçeğinde emisyon azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve 
toplumdaki farkındalığı artırarak hava kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yol haritalarını 
oluşturacak. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü 
Mesajı: Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, City Air Projesi ile 
31 ilin temiz hava eylem planını 
yenileyecek 

Haber

Korona virüs (Covid-19) salgını ile 
birlikte temiz ve kaliteli hava ihtiyacı 
tüm dünyada gündem maddelerinin 
ilk sırasında yer almaktadır. Salgın 
kapsamında özellikle büyükşehirlerde 
nüfusun büyük bölümünün evde kalması 
ve trafiğe çıkan araç sayısının azalması, 
araçların yaydığı partikül madde ile 
azotdioksit kirliliğini önemli oranda 
azaltarak hava kalitesinin iyileşmesini 
sağladı. Bu durum Şekil-1 ve Şekil-2’de 
yer almaktadır. Mart ve Nisan aylarında 
özellikle büyükşehirlerde partikül madde 
ve azot dioksit kirliliğindeki azalma, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu 
Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi 
(UHUZAM), Avrupa Birliği’nin Hava Kalitesi 
Gözlem Programının (CAMS-Copernicus 
Atmosphere Monitoring Service) ve 
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık 
ve Uzay Dairesi’nin (NASA) sağladığı 
haritalarda mevcuttur. 

Bu sonuçlar da gösteriyor ki, hava 
kalitesinin iyileştirilmesine yönelik 

yapılacak her çalışma, hepimizin yaşam 
kalitesinin yükselmesini sağlayacak. Bu 
vizyonla geçtiğimiz yıl Şehirlerde Hava 
Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu 
Farkındalığının Artırılması (CityAir) 
projesini hayata geçiren T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, bir yandan 31 ilin 
temiz hava eylem planlarını yenilerken, 
diğer yandan bireysel farkındalığın 
artırılmasına yönelik çalışmalara hız verdi. 

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilen projenin 
ilk yılında, Kahramanmaraş, Sinop ve 
İzmir’de yerel yönetimler ve konuyla 
ilgili paydaşların katılımıyla çalıştaylar 
düzenleyen Bakanlık, ilgili illerin hava 
kalitesine ilişkin mevcut durumu ve 
gelecekteki planlamalarını masaya yatırdı. 
Proje kapsamında ayrıca çocuklara, 
hamilelere, yaşlılara ve risk altında 
olanlara yönelik broşürler hazırlandı. 

Eylül 2019’da Avrupa Hareketlilik 
Haftası kapsamında Türkiye’nin en fazla 

bisiklet kullanılan ili olan Konya’da geniş 
kapsamlı bir etkinlik düzenleyen Bakanlık, 
vatandaşları uzak mesafeler için toplu 
taşıma araçlarını kullanma, yakın 
mesafelerde ise yürüme ve bisiklete 
binme konusunda yönlendirmeyi 
amaçlıyor. 

Türkiye’de başlıca evsel ısınma, ulaşım 
ve sanayi kaynaklı kirleticilerin olumsuz 
olarak etkilediği hava kalitesinin, hem 
insan sağlığına hem de ekonomilere 
önemli oranda zarar verdiğini kaydeden 
CityAir Projesi uzmanlarından İstanbul 
Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri 
Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Alper Ünal, çıkarılacak eylem planlarının 
uygulamaya konması ve bireysel 
farkındalığın artmasının sağlayacağı 
faydaya dikkat çekti. 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü kapsamında projenin bir 
yılını değerlendiren Ünal, insanlarda 
hava kirliliğinin tek sebebinin sanayi 
tesisleri olduğuna dair yanlış bir algının 
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Şekil 1. Covid-19’un etkisi; azot dioksit konsantrasyon 
yoğunluğunun değişimi

mevcut olduğunu vurguladı. Ünal, şöyle 
devam etti: 

‘Korona virüs döneminde araçların 
trafikten çekilmesi ile birlikte hava 
kalitesinde yaşanan iyileşme, 
soluduğumuz hava üzerindeki bireysel 
sorumluluğumuzu da net bir şekilde 
ortaya koydu. İki ay gibi kısa bir zaman 
diliminde bile özellikle taşıtlardan 
yayılan partikül madde kaynaklı 
hava kirliliğinin yüzde 32 azaldığını 
gördük. Bu nedenle 31 ilde hava 
kalitesine esas teşkil eden envanter ve 
modelleme çalışmalarımızı sürdürürken, 
soluduğumuz hava üzerindeki bireysel 
sorumluluğa yönelik kamuoyu 
farkındalığı oluşturuyoruz”. 

Hava kirliliği küresel bir konudur

City Air projesi kapsamında üç yılın 
sonunda artan farkındalık ve etkin 
mücadele ile uzun vadede, hava 
kirliliğine ilişkin bilgi sahibi olma 
oranının önemli ölçüde artmasını 
hedeflediklerini kaydeden Ünal, 
“Düzenlenen çalıştaylarda yerel 
yönetimlerin ve konuyla ilgili tüm 
paydaşların konuyu vatandaşlarımıza 
nasıl anlatmaları gerektiğini aktardık. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
açıklanan, ‘2019’da dünyanın karşılaştığı 
en önemli sorunlar’ listesinde hava 
kirliliği de yer alıyor. Hava kalitesinin 
iyi olması, korona virüsle mücadelede 
etkin bir koruyucu olarak saflarımızı 
güçlendiriyor” şeklinde konuştu. 

City Air Projesi hakkında

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilen CityAir Projesi, 
Türkiye’de 31 ilin hava kalitesinin 
korunması ve kamuoyu farkındalığı 
sağlanması amacıyla yürütülüyor. Bu 
amaçla düzenlenen eğitim ve iş birliği 
faaliyetleri, hava kalitesi çalıştayları 
ve saha ziyaretleri yerel personelin 
eğitiminde de büyük önem taşıyor.   
Proje kapsamında, hava kalitesi 
yönetimine ilişkin konuların; karar 
vericiler, belediyeler, çocuklar, kadınlar 
ve toplumun farklı seviyelerinde 
anlaşılması ve bu konuda farkındalığın 
artırılması için çalışmalar yapılıyor. 
Projede; Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, 
Muğla, Uşak, Adana, Gaziantep, 
Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, 
Osmaniye, Amasya, Çorum, Giresun, 
Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, 
Afyon, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, 
Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir ve 
Niğde illeri yer alıyor. 

Projeden beklenenler:

• Hava Emisyon Yönetim Sistemi (HEY) 
içinde envanter sistemi kapasitesinin 
“hava kalitesi” modellemeleri, GIS 
(Coğrafi Bilgi Sistemi) ve diğer tüm 
“Bilişim Teknolojileri” araçları ile 
geliştirilmesi.
• Temiz Hava Bölgeleri dağılımına göre 
Güney İç Anadolu, Ege, Orta Karadeniz 
ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 31 
ilin Temiz Hava Eylem Planlarının 
güncellenmesi.
• Şehir ölçeğinde emisyon azaltma 
stratejilerinin geliştirilmesi ve 
toplumdaki farkındalığı artırarak hava 
kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak 
yol haritasının oluşturulmasıdır.

Kamuoyunu bilinçlendirmek için atılan 
adımlar:

• Hava kalitesi konusunda kamuoyundaki 
farkındalık düzeyinin belirlenmesi için 
anket çalışmaları yapılıyor.
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Haber

• Hava kalitesi yönetimi üzerine 
çalıştaylar düzenleniyor. Emisyon 
envanteri eğitimleri gerçekleştiriliyor. 
Hava kalitesi değerlendirmesi ve 
modellemesi eğitimleri veriliyor.
• Çocuklar ve yaşlılar gibi seçili hedef 
gruplara ve hamileler, hastalar 
gibi risk gruplarına yönelik özgün 
bilgilendirici içerikler geliştiriliyor; bu 
içeriklere yönelik broşürler basılıyor ve 
dağıtılıyor.
• Genç kuşağa yönelik sosyal medya 
buluşmaları gerçekleştiriliyor. TV 
ve radyo spotları hazırlanarak hava 
kalitesinin geniş kitleler tarafından 
anlaşılmasını sağlayacak paylaşımlar 
gerçekleştiriliyor.
• Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 
çalışılıyor.
• Kamuya açık alanlarda, okullarda, il 
ve ilçe belediyelerinde hava kalitesinin 
korunmasına yönelik çalışmalar 
sürdürülüyor. Özellikle ilköğretim ve 
ortaöğretim seviyelerine göre eğlenceli 
ve öğretici aktarımların sağlanmasıyla 
akılda kalıcı faaliyetler planlanıyor.

Şekil 2. Türkiye’nin Seçilen İllerinde Hava Kirliliği Haritası Ocak-Mart 
Değişimi
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Türkiye'nin 29 büyükşehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini yüzde 32 azalttı.

Türkiye’nin 29 büyükşehrinde 
hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Vatandaşların koronavirüs salgını 
tedbirleri kapsamında evde kalması, 
araç kullanımını büyük oranda 
düşürdü. İnsanların evde kalması 
havanın kalitesini iyileştirirken, kirliliğin 
azalmasını sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
belediyelerin hava kalitesi ölçüm 
istasyonları verilerine göre, Türkiye’de 
bulunan 29 büyükşehirde partikül 
madde (PM10) hava kirliliği yüzde 32 
azaldı.

Ülkedeki büyükşehirlerde en fazla hava 
kirliliği azalması Kahramanmaraş’ta 
yaşandı. Kahramanmaraş’ı sırasıyla 
Şanlıurfa, Hatay, Van, Erzurum ve 
Eskişehir takip etti.

16 Mart’tan sonra hava kirliliği 
Kahramanmaraş’ta yüzde 60, Şanlıurfa’da 
58, Hatay’ta yüzde 55, Van’da yüzde 53 ve 
Erzurum ile Eskişehir’de yüzde 51 azaldı.
Hava kirliliğinin en az değiştiği şehirler 
ise İzmir, Muğla ve Tekirdağ oldu. 3 
büyükşehirde hava kirliliği sadece yüzde 
3 geriledi.

Hava kirliliği İstanbul’da yüzde 11 
azaldı

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan 
megakent İstanbul’da hava kirliliği 16 
Mart tarihinden sonra yüzde 11 azaldı. 
Nüfus olarak en kalabalık büyükşehirlerde 
hava kirliliği başkent Ankara’da yüzde 27, 
Bursa’da yüzde 37, Antalya’da yüzde 28 
ve Adana’da yüzde 46 azalarak kayıtlara 
geçti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hüseyin Toros yaptığı açıklamada, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortaya 
çıktıktan sonra 29 büyükşehirde hava 
kirliğinin azaldığını belirtti. 

Koronavirüsle mücadelenin hava kirliğinin 
azalmasında etkili olduğunu vurgulayan 
Toros, şöyle devam etti:

“İnsanlar salgınla mücadele kapsamında 
evlerinden çıkmamaktadır. Alınan 
önlemler nedeniyle insanlar martın ikinci 
haftasından beri evlerinde kalıyor. Bu 

da havayı kirleten faktörleri azaltıyor, 
hava kirliliğinin azalmasına neden 
oluyor. Koronavirüsle mücadele insan 
faaliyetlerinden kaynaklanan kirletici 
emisyonlarının azalmasına sebep 
olmaktadır. Dolayısıyla tüm dünyada 
hava kalitesi artmaktadır. Hava 
kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye 
verdiği zarar konusunda tüm dünyada 
farkındalık ve duyarlılık oluşturulması 
ve salgın hastalık sonrasında da hava 
kalitesinin iyi olması için küresel çaba 
gösterilmesi beklenilmektedir.”

“Soluduğumuz havanın kaliteli olması 
sağlığımız için önem arz etmektedir”

Toros, koronavirüsün bulaşıcı bir 
solunum yolu hastalığı olduğunun altını 
çizerek, “İnsanların soluduğu havanın 
kalitesi de solunum sistemlerimizin 
iyi çalışmasını etkiler. Dolayısıyla, 
soluduğumuz havanın kaliteli olması 
sağlığımız için önem arz etmektedir. 
Hava kalitesinin iyi olması koronavirüsle 
mücadelede lehimize savaşmasına 
ve bizim safımızda yer almasına katkı 
sağlıyor.” ifadelerini kullandı.
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Günlük koşuşturmacanın içerisinde hep hareket halinde iken, 
gözle dahi görülemeyen korona sayesinde birden bire durduk.  
Durunca, sizlerde benim gibi anı yaşamaya başladınız mı? 
İnsanın hayatında an’lar, anlam kazandığında kendini 
sorgulamaya başlıyor. Yazımın bu kısmında hayatın anlamını 
anlatan bilgenin hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

BİR KAŞIK ZEYTİNYAĞI

Korona’yı ilk duyduğumuzda
• Gribin biraz serti 
• Sadece yaşlıları vuruyor
diye bilgilenmiş ve her birimiz kendi 
yaşına, sıhhatine göre bireysel olarak 
pozisyon almıştık. 

Ama meğersem;
• Bu virüs insandan önce sağlık sistemini 
vuruyormuş,
• Bana bir şey olmaz dersen, ailendeki 
çınarları devirebiliyormuş,
• Kaygı fırtınası şirketleri batırabiliyor, 
ekonomilerin canını okuyabiliyormuş …
Meğersem; kısmı Mart ayında ülkemizde 
ilk vefatı duyunca farkındalığa dönüştü, 
birkaç hafta sonra sokağa çıkma yasakları 
başladığında ise sosyal yaşamımızın 
ciğerleri korona virüsünü çoktan kapmıştı 
bile.

Tedavisi bilinmeyen, ilk defa karşılaştığımız 
ve hazırlıksız yakalandığımız bu 
virüsü ciğerlerden nasıl atacağız diye 
düşünürken, başladık aksiyonlarımızı 
almaya;
• Kolonya vardı artık çekmecelerimizde, 
ellerimiz kurudu sürekli yıkamaktan, yine 
de ilk günlerde ne zorlanmıştık o maskeleri 

Köşe Yazısı

takarken, hele birde müşterilere 
maske takın demek, ateşinizi ölçelim 
demek memnuniyet peşinde koşarken 
ayağımıza kurşun sıkmak gibi gelmişti,
• Çabuk alıştık; önce sağlık dedik, 
tedbirlerimizi ekibimiz ve müşterilerimiz 
için aldık, uygulamaya başladık,
• Yetkili satıcı çalışanları her şeye 
rağmen iş başında iken, distribütörde 
çalışan arkadaşlarımızın ortalık yangın 
yeri iken, evden çıkmadan, verdikleri 
sahaya yönelik pazarlama önerilerine 
alınmıştık, sessizdi çığlıklarımız,
• Zaten sektör 2018 Ağustos’taki 
kur şokundan beri kendini tam 
toparlayamamıştı, fakat bu sefer 
plazadaki tüm hizmet verilen kanallar 
aynı anda durmuştu, önce ciroyu 
yanında likiditeyi kaybettik ve kısa 
çalışma ödeneği destekleri ile tanıştık

“Kusursuz Fırtına” filminde denizde 
yaşananları, hayatımızın an’larında 
hissediyorduk özetle … 

Günlük koşuşturmacanın içerisinde 
hep hareket halinde iken, gözle dahi 
görülemeyen korona sayesinde birden 

bire durduk.  Durunca, sizlerde benim 
gibi anı yaşamaya başladınız mı? 
İnsanın hayatında an’lar, anlam 
kazandığında kendini sorgulamaya 
başlıyor. Yazımın bu kısmında hayatın 
anlamını anlatan bilgenin hikayesini 
sizlerle paylaşmak istiyorum.

“Eski zamanların birinde bir adam 
hayatın anlamının ne olduğuna takmış 
kafayı.  Bulduğu hiç bir cevap ona yeterli 
gelmemiş ve başkalarına sormaya karar 
vermiş, ama aldığı cevaplar da ona 
yetmemiş. Fakat mutlaka bir cevabı 
olmalı diyormuş. Herkese bunu sormaya 
karar vermiş; köy, kasaba, ülke dolaşmış 
bu arada zamanda durmuyor tabi ki 
tam umudunu yitirmişken bir köyde 
konuştuğu insanlar ona:

”Şu karşı ki dağları görüyor musun, 
orada yaşlı bir bilge yaşar, istersen ona 
git belki o sana aradığın cevabı verebilir” 
demişler.

Uzun bir yolculuk sonunda bilgenin 
yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan 
içeri girmiş ve bilgeye hayatın anlamının 

Nazer Otomotiv  Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN
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ne olduğunu sormuş! Bilge sana 
bunun cevabını söylerim ama önce 
bir sınavdan geçmen gerekiyor demiş. 
Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline 
ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı 
doldurmuş. “Simdi çık ve bahçede bir 
tur at tekrar buraya gel, yalnız dikkat et 
kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin eğer bir 
damla eksilirse kaybedersin”. 

Adam gözü çay kaşığında bahçeyi 
turlayıp gelmiş. Bilge bakmış:  “Evet, 
demiş kaşıkta yağ eksilmemiş, peki 
bahçe nasıldı?” Adam şaşkın; ama 
demiş ben kaşıktan başka bir yere 
bakamadım ki”. Şimdi tekrar bahçeyi 
dolaşıyorsun kaşık yine elinde olacak 
ama bahçeyi inceleyip gel, demiş bilge. 
Adam tekrar bahçeye çıkmış gördüğü 
güzelliklerden büyülenmiş muhteşem 
bir bahçedeymiş, geri geldiğinde 
bilge, adama bahçenin nasıl olduğunu 
sorunca gördüğü güzelliklerden 
büyülendiğini anlatmış adam. Bilge 
gülümsemiş , “ama kaşıkta hiç yağ 
kalmamış” demiş ve eklemiş: 

“Hayat senin bakışınla anlam kazanır. 
Sadece bir noktayı görürsen hayatın 
akıp gider sen farkına varmazsın, ya 
da görebileceğin tüm güzelliklerin tam 
ortasında hayatı yaşarsın; akıp giden 
zamanın anlam kazanır, hayatının 
anlamı senin bakış açında gizlidir.”.”

Kimimiz için korona, kimimiz için 
ticaret hayatı, özetle neye gereğinden 
fazla odaklanıyorsak almışız bir kaşık 
zeytinyağı’nı ağzımıza, ne tadına 
bakıyoruz ne de yürürken etrafımıza … 
Korona sonrası yeni normal nasıl 
olacak göreceğiz, yeni normali nasıl 
yaşayacağımıza ise bizler karar 
vereceğiz. 

Yine sorular sorular;
• Nelerden vazgeçeceğiz ? 
• Yerine neleri koyacağız? 
• Çalışan, plaza, distribütör, müşteri 
dörtgeninde neler oluyor, kim nasıl 
adapte oluyor ?

kavanozun içinde olan, dışındaki etiketi 
göremezmiş. Açın kapakları; cevaplar 
herkesin kendisinde, alın elinize kağıdı 
kalemi yazın kendinize… 

Birlikte keşfedelim derseniz, fikir ve 
görüşlerinizi aykut.pektekin@oyder-
tr.org eposta adresi üzerinden bana 
yazabilirsiniz.

Kimimiz için korona, kimimiz için ticaret hayatı, özetle 
neye gereğinden fazla odaklanıyorsak almışız bir kaşık 
zeytinyağı’nı ağzımıza, ne tadına bakıyoruz ne de yürürken 
etrafımıza … 

Korona sonrası yeni normal nasıl olacak göreceğiz, yeni 
normali nasıl yaşayacağımıza ise bizler karar vereceğiz. 
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Müşteriler 
Showroom’a 
Gelemediğinde Ne 
Yapacağız?

Sıra dışı günler geçiriyoruz. Koronavirüs 
ile ilgili yaşadığımız kaygılar ve bu nedenle 
insanı diğer canlılardan en fazla ayrıştıran 
özelliklerden biri olan yakın temasın 
üzerinde oluşan negatif etki, bizi bir anda 
iletişim yöntemlerini sorgulamak zorunda 
bıraktı.

Evlerimizde karantina hayatı geçirdiğimiz 
bu günler bizlere aslında çoğumuzun 
cebimizde duran, bildiğimiz ama çok 
azımızın efektif olarak kullandığı bir 
teknolojiyi de yeniden keşfetme fırsatını 
verdi: Görüntülü görüşme.

Tarihi aslında 1960’lara kadar uzanan 
görüntülü görüşme, hayatımızda 2000’li 
yıllarda genişleyen internet altyapısı 
ve popülerleşen Skype uygulaması ile 
daha fazla yer almaya başladı. Yine de 
o dönemde çok az bir grup tarafından 
kullanılan bu teknoloji, ilerleyen yıllarda 
3G mobil internet bağlantıları ile bir kez 
daha popülerleşti. Çoğumuzun sadece 
sevdiklerini aramak için kullandığı 
bu değerli araçla ilgili, bazı yenilikçi 
sektörler dışında kimse iş hayatında nasıl 
kullanılabileceği konusunu düşünmedi.

Bugün geldiğimiz noktada otomotiv 
sektörü için aslında cevap bulmak zorunda 
kaldığımız çok daha büyük sorular ve 
sorunlar olduğunu fark etmiş durumdayız. 
Elbette şu anda markalarda yöneticilik 
yapan dostlarımızın veya şirketlerini 
yönetmek için işinin başında olan yetkili 

satıcılardaki yönetici arkadaşlarımızın 
çok yoğun bir ajandası var. Ancak bu 
koşuşturma içerisinde kısa ve uzun vadede 
belki çözüm bulmamız gereken en önemli 
sorulardan birisi sektörümüzün temel 
satış kanalı olan showroomlara bir gün 
müşterilerimiz zorla veya kendi istekleri ile 
gelmeyi bırakırlarsa ne yapacağımızdır.

İşte tam olarak bu noktada belki yıllardır 
yanımızda taşıdığımız ve müşterilerimizle 
yüz yüze görüşmeye en yakın deneyimi 
veren eski dostumuz görüntülü görüşme 
hakkında daha detaylı konuşma zamanı 
gelmiştir. 

Müşteriler aslında video seviyor

Google, tüm otomotiv alıcılarının yaklaşık 
%70’inin satın alma sürecindeyken araç 
inceleme videoları aradığını rapor ediyor. 
Yetkili satıcıların ve markaların web 
sitelerinde ziyaretçilere standart fotoğraflar 
ile beraber videolar sunması uzun bir 
süredir tavsiye ediliyordu. Videoların 
fotoğraflara nazaran daha fazla bilgi 
verebildiğini zaten biliyorduk. 

Artık günümüzde bu videoları kişisel 
etkileşimi öne çıkaracak şekilde, içeriğinde 
“insan”ı kullanarak hazırlamalıyız. Böylece 
potansiyel müşteri adaylarına doğrudan 
seslenecek olan bu videolar, web 
sitelerindeki duygusal bağı güçlendirecek ve 
ziyaretçileri daha verimli bir şekilde sizinle 
iletişime yönlendirecektir.

Makale

dealerdoping -  Ürün Geliştirme Direktörü
BURÇAK SAYINSOY

Günümüz koşulları herkes için zor olsa da, otomotiv 
sektörü için bu zorluğun katlanarak arttığını maalesef ki  
gün geçtikçe görüyoruz.  Çözüm için birçok şeyi deneyen 
meslektaşlarımızın çok da uzaklara bakmasına gerek yok. 
Aslında çözüm avcunuzun içinde! 

Talep gören içerikler arasında test 
sürüşü videoları ve bire bir araç inceleme 
videoları her zaman en başlarda yer 
almaktadır. Araçseverlerin kalbini 
fethedecek, onlara ihtiyaç duydukları 
bilgileri eğlenceli bir şekilde sunacak 
videolar hazırlamak sizlerin hayal gücüyle 
sınırlı. 

Sıra dışı düşünmek ve bu konuda uzman 
dijital pazarlama firmalarından yardım 
almak son derece faydalı olacaktır.  
İçerik üretimi ve planlama konularında 
yardıma ihtiyacınız olması durumunda 
Dealerdoping ekibi sizlere yardımcı 
olmaktan her zaman mutluluk duyacaktır.



45

Ziyaretçilerimizin leade dönüşebileceği 
doğru aşamada bir de görüntülü görüşme 
alternatifi sunabilirsek, iletişim kanallarımızı 
zenginleştirmiş ve onlara kendi tercihleri 
doğrultusunda iletişim kurma imkanı 
vermiş oluruz. 

Unutmamamız gereken önemli bir 
nokta, tüm bu yaptığımız çalışmalardaki 
amacımızın öncelikle ziyaretçilerimize ve 
potansiyel müşterilerimize yardımcı olmak 
ve kafalarındaki soruları yanıtlamak için 
onlarla iletişimde kalabilmek olduğudur.

İnsanlar evlerindeler

Daha az insanın showroom ziyareti yaptığı 
bu günlerde, müşterileriniz sizi aramıyor 
veya sizin aramalarınıza geri dönmüyor 
olabilirler. Ancak unutmamak gerekir ki 
bu insanlar evlerinde ve bilgisayarlarının, 
cep telefonlarının başında işlerini yapıyor 
ve zaman geçiriyorlar. Onlara evlerinin 
konforunu ve güvenliğini terk etmeden 
danışmanlarınız veya yöneticilerinizle 
görüntülü görüşme imkanı sunmak iyi 
olmaz mıydı? 

Görüntülü görüşme ve mesajlaşma 
kullanarak iletişim kanallarınızı hem satış 
hem de servis konusunda daha da insancıl 
ve kişisel hale getirebilirsiniz. Canlı iletişim 
bir çok konuyu siz ve müşterileriniz için 
kolaylaştıracak ve etkileşimli bir şekle 
dönüştürecektir. 

Müşterilerinizi görüntülü arama yapmaları 
için teşvik etmeli ve onlarla gerçekten yüz 
yüze olmadan, yüz yüze görüşmelisiniz. 
Bu, size gelme konusunda endişeli olan 
müşteriler tarafından kesinlikle cazip 
bulunacaktır.

Sosyal izolasyon döneminde video yoluyla 
iletişim, sizin potansiyel müşteri adaylarına 
cevap vermeye devam etmenize ve onlarla 

iletişime geçmenize yardımcı olup 
rakipleriniz showroomlarda çaresizce 
beklerken müşterilerinizi satın alma 
sürecinin içinde tutmanızı sağlayacaktır.

Bugün pazarda müşterileriniz ile 
görüntülü görüşme yapmanıza olanak 
sağlayacak bir çok ürün bulunmaktadır. 
Bunları kullanarak evet, görüntülü 
görüşme talebinde bulunan birisine 
cevap verebilirsiniz. Ancak tek başına 
görüşme gerçekten  showroom 
tecrübesini dijital ortama taşımamız için 
yeterli değildir. 

Daha etkili bir görüşme deneyimi için 
mutlaka daha fazla özelliği barındıran 
ürünlere ihtiyacımız var. Böylece, bize 
dijital olarak ulaşan bir müşterimize 
yardımcı olabilir ve onun ihtiyaçlarına 
cevap verebiliriz. Gerçekten etkili bir 
görüşme için mutlaka tanıtım videolarını, 
test sürüşü videolarını paylaşabilmeli, 

ortak bir ekran üzerinden etkileşime 
geçebilmeliyiz. Ayrıca bu iletişimimizi 
satın alma süreçlerimize dahil etmeli 
ve görüşme kalitemizi değerlendirip 
raporlayabilmeliyiz.

Sadece bugünler için değil, gelecek için 
de doğru çözümler gerekli.

Müşteriler evde giderek daha fazla 
zaman geçiriyorlarsa, internette alışveriş 
yapmak için de daha fazla zamanları 
var demektir. Bu dönemde edindiğimiz 
alışkanlıklarımız, ileride yaşamlarımızı 
etkileyecektir. Şirketimizi sadece içinde 
bulunduğumuz dönem için değil, her 
şeyin normale döndüğü bir gelecekte 
de üstün tutmak için uyarıcı ve duygusal 
iletişime hazır tutmamız gerektiği net bir 
şekilde görünmektedir.

Unutmamalıyız ki Canlı Video iletişimi, 
önümüzdeki günlerde tercih edilen 
bir iletişim yolu olmaya hızla devam 
edecektir.

Dealerlive canlı video iletişimi ve üretilen 
leadlerin yönetimi konusunda da sizlere 
yardımcı olmak konusunda ihtiyaç 
duyacağınız tüm özellikleri barındıran 
bir platform. Dealerlive sayesinde web 
sitenize hızlıca görüntülü görüşme 
özelliği kazandırabilir ve ziyaretçileriniz 
ile görüşmeye hemen başlayabilirsiniz.

Bu konuda desteğe ihtiyacınız olursa 
Dealerdoping.com sitesini ziyaret 
edebilir veya iletisim@dealerdoping.com 
adresinden bilgi isteyebilirsiniz.
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Özel Haber

Korona’nın uzaktan dumanını gördüğümüz ama yangının büyüklüğünü anlamadığımız 
zamanlarda, Las Vegas’ta gerçekleşen National Automobile Dealers Association (ABD’de 
faaliyet gösteren otomotiv yetkili satıcıları derneği)’ın düzenlediği 2020 yılı kongresi 
Nada Show’a katılma fırsatı bulduk.

Otomotiv’in sanayiye ilk dönüştüğü ve sektörün beşiği 
olan diyara giderken merak ediyordum;

• Neleri bizlerden daha farklı yapıyorlar ?
• Otomotiv pazarlamacılığında bizden ilerideler mi?
• Katma değer yaratan neler öğrenebilirim ?

gibi sorularla çıktık yola ! Kıtaya ayak bastığımıza ilk 
dikkatimi çeken şey, ölçek/büyüklük ekonomisinin 
yaşamın içinde kendini hissettirmesi idi.

• Büyük motorlu arabaların, pardon pikap sınıfı 
araçların, uçsuz bucaksız yolların hakimi olması 
(sıfır satış pazarının % 70’i pikap sınıfı araçlardan 
oluşuyor),
• Toplam sıfır araç satış ticaretinin hacminin 17 
milyon adet/yıl olması,
• Yetkili satıcıların ikinci el ticaretlerinin hacminin, 
satılan sıfır aracın en az 2 katı olması (ek bilgi, 

toplam araç parkı 278 milyon 
adet),
• Tüm ülkede 17.000 yetkili 
satıcının faaliyet göstermesi,

ilk öğrendiklerimdi.

Diğer bir tespitim ise, yetkili satıcı 
yatırımlarında; görsel güzellikten 
ziyade sermaye verimliliğine yüksek 
önem verildiğiydi.

• Los Angeles şehir merkezinde; 
uzak doğu markalarından birinin 
araç satış plazasını ve servis 
alanını bu kapsamda inceleme 
fırsatı bulduk.

- Öncelikle çok geniş ve 

müşteriler tarafından 
gezilebilen açık alanda 
sergilemeye dayalı ikinci el 
stok  sahasının bulunması 
dikkat çekiciydi,
- Satış kısmının; 3 metreyi 
bulan tavan yüksekliği olan, 
içeriye yan yana tek sıra 
7-8 aracın sığdığı bir satış 
mağazasından oluşması 
(bizdeki tipik bir galerici 
yatırımı),
- Ek olarak, bizi bekleyen 
bir resepsiyon, teklif edilen 
ikram, dinlenebileceğimiz 
oturma grubundan ziyade 

NADA SHOW Nazer Otomotiv  Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN
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bakınan müşterilere destek 
olması için binanın her iki ucuna 
konumlandırılmış sizi karşılayan 
satış danışmanları ve arka planda 
odacıklar içerisinde yeter kadar diğer 
satış danışmanları v.b. plaza ekibi 
bulunması memnuniyet ve verimlilik 
dengesini hissettiriyordu,
- Satış sonrası kısmı ise tamamen 
açık alanda araçların kabul ve park 
edildiği, ardından teknisyenlerin 
çalışması için yer üstü, bizdeki 
küçük sanayi tipi yan yana kepenkli 
baraka tarzı liftli/liftsiz alanlardan 
oluşmuştu.

• Nada toplantılarında plaza faaliyetlerine 
yönelik hususları dinlediğimizde;

- 2025 yılında;
• Yetkili satıcı karlılığının azalmaya 
devam edeceği,
• İnternet üzerinden ticaretin kar 
marjını daha da daraltacağı,
•  Satış sonrasını odaklanarak 
yönetenlerin büyüyebileceği (pazar 
payını, ticaret hacmini büyütmenin 
zor olacağı, verimliliğe odaklanılması 
gerektiği)
•  İkinci el karlılığının öneminin 
artacağı (talep ve pazar 
büyüklüğünün daha fazla olduğu),
•  Orta büyüklükte yetkili satıcıların , 
artan standartları ve artan maliyetleri 
yönetmekte çok zorlanacağı,
•  Ticaretin büyük gruplar, yüksek 
sermaye ve küçük dükkanlarda 
sürdürülebilir olacağı
bilgisi aktarıldı.

•  Müşterilerin hangi kanalda ne kadar 
harcadıklarına yönelik yapılan bir analizde 
ise ;

- Ortalama yağ değişim hizmetinde 
yetkili satıcıların artık fiyat 
rekabetinde sıkıntı yaşamadığı;
•  müşterilerin yetkili satıcıyı tercih 
etmeme sebeplerinin ise;
• ulaşılabilir bir lokasyonda 
bulunmamaları (son 3 yılda bu 
konuda müşteri beklentisinde artış 
olmuş),
• toplam maliyetin hala yüksek 
olması,
• müşterilerin kazıklanacağız algısı,
• piyasaya göre yüksek yedek parça 
fiyatları,
• piyasaya göre yüksek işçilik 
fiyatları
olarak listelenmişti.

•  “Yetkili satıcılar ne yapmalı?” sorusunun 
yanıtı ise,

•  Müşteriler için; sonradan iptal 
edilmesi mümkün olan “One Payment 
for All” (tüm hizmetler için tek ödeme) 
stratejisinin (uzatılmış garanti, ön 
ödemeli bakım, lastik anlaşmaları, 
kredi sigortası, hırsızlık önleyiciliği, 
anahtar değişimi, boyasız hasar 
onarımı, finansal kiralama hizmeti, 
öncam çipleri …) ve ilk satış anında 
müşteri riskine odaklanmanın birim 
karlılığını artırdığı,
•  Sıfır satışta;

• Geleneksel satış ekipleri 
verimliliğinin kesinlikle artması 
gerektiği,
• Satışta finans ve sigortacılık 
kökenli danışmanların istihdamına 
öncelik verilebileceği,
• Dijital pazarlamaya odaklanılması,
• Distribütör masraflarının en uygun 
şekilde yönetilmesi,

•  İkinci el satışta;
• Elinizdeki verinin çok sağlıklı 
taranıp, bireyselleştirilmesi,

• Satış sonrasında;
• Müşterisine kolaylık gösterenin 
kazanacağı (mesai dışı hizmet 
vermek, yerinden araç alıp bırakmak, 
yaşlanan filolara ve garanti dışı 
araçlara odaklanmak),
• Araç takip sistemleri arttıkça, 
hacim ekonomisine odaklanılmasının 

toplam geliri artıracağı,
•  Diğer;

• Tek çatı altında gelir kalemlerinin 
artıran (kiralama çözümleri, karavan 
– ATV satış sonrası hizmetleri v.b. …) 
bakış açısının önemi,
• Bilgi işlem harcamalarının 
rasyonelleştirilmesi
konuları ana başlıkları oluşturmuştu 
(her satır kendi içerisinde, ayrı bir 
çalıştay konusu değil mi ?).

• Öte yandan plaza dışındaki gelişmeler 
irdelendiğinde ise ;

• Bağlı araçlar (connected cars); 
henüz iş modeli netleşmemiş olsa da, 
araçların kendiliğinden servise gelmesi 
başladığında servis kullanımının 
artmasının beklendiği, ancak burada 
müşterinin taleplerinin yetkili satıcı 
olmadan da karşılanabileceği bir 
dünyanın olması, servisler için hem en 
temel riski oluşturduğu, hem de araç 
başı servis gelirlerinin de azalmasına 
sebep olacağının düşünüldüğü,
• Elektrikli araçlar; 
• Tesla benzeri iş modellerinin 
yetkili satıcıların gelecekteki satış 
operasyonlarının önündeki en 
büyük engel (ana marka, lokal yetkili 
satıcıların değerini düşürüyor) olduğu,
• Satış sonrası hizmet cirolarının 
elektrikli araçlarda % 35 - % 50 arası 

Perakende Servis Fiyatı $ 58

Hızlı Yağlama $ 60

Yetkili Servis Satış Fiyatı $ 61

Lastik Dükkanları / Onarım Zincirleri $ 75

Benzin İstasyonları $ 77
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düşeceğinin öngörüldüğü,
• Araçların servis konsantrasyonunun 
ve müşteri sadakatinin ise artacağının 
beklendiği,
• Otonom araçlar;
• Geleceğe yönelik öngörülerin henüz 
erken olduğu,
• Sürücüsüz araç pazarın 2030 ve 
sonrasında pazarda görüleceği ve 

kısmının yetkili satıcıların ve çalışanlarının 
gelecekteki değişime adapte olmalarından 
kaynaklanacağını tespitini paylaştılar. 
Toplantılarda aktarılan veriler ışığında, birkaç 
ilginç hususu daha paylaşmak isterim; 

• ABD’de USD 60.000 seviyesinde olan 
kişi başı milli gelire karşılık, ortalama 
sıfır araç fiyatının USD 36.948 ve 
ortalama ikinci el fiyatının USD 21.133 
olması, pazarın büyüklüğünün sebebini 
anlatıyor değil mi, ne dersiniz ?  
• Ayrıca otomotiv yetkili satıcılarını 
yönelik bir çalışmanın sonucuna göre; 
125 yıllık ABD otomotiv pazarında, yetkili 
satıcıların ilk neslinin %30’u başarılı bir 
şekilde işi sonraki nesile devir ediyor, 
bu oran ikinci nesilde % 12’ye ve üçüncü 
nesilde ise %3’e iniyormuş. 
• Doğru bulduğum, başka bir konu ise 
yetkili satıcıların yapacağı yatırımlarda 
markaların analiz edilmesine 
odaklanmaları idi.

Yukarıdaki tabloya bağlı bulunduğunuz 
markayı oturtarak, kimin yetkili satıcılığının 
temsilcisi olacağınız veya sürdüreceğinize 
karar verilmesinin öneminin, marka bazında 
aktarıldığı ve  marka bazında yetkili satıcılık 
verimliliklerinin NADA çatısı altında takibini 
etkin bulduğumu belirtmek isterim.

Biraz da ABD’deki NADA’nın otomotiv 
sektörü için gerçekleştirdiği olumlu 
dokunuşlardan bahsedeyim;
• ilk dikkatimi çeken derneğin hükümet ve 
bürokratlar nezdinde, aşağıdaki başlıklar 
kapsamında etkin çalışması,
• İstihdam,

• Ticaret hacmi,
• Pazara uygun araç üretimi,
• Bu etkinliğin; yetkili satıcıların neredeyse 
tamamının derneğe üyeliği ve finansal 
destekleri ile sürdürülebilir kılınması,
• İkinci nesil yetkili satıcı çocukların 
yetiştirilmesi için üyeler ve derneğin birlikte 
hareket etmesi,
• Yetkili satıcıların verimliliğinin, damarda 
akan kan gibi takip edilmesi,
• Bu kadar sermaye odaklı olan sektörün 
temsilcileri ile birlikte yetkili satıcıların 
bölgelerinde sosyal fayda sağlayan 
işletmeler olmak için efor sarf etmesi ve 
başarılı yetkili satıcıların ön plana çıkarılması 
yaptıkları işlerin içerisinde hatırımda 
kalanlardı.

Son olarak, Amerika’lı meslektaşlarımızla 
yaptığımız mütalaalarda üç sonuca vardık;
İlki, ABD’de pazarın odağında müşterinin 
olduğu ve talebe göre arzın oluştuğu, 
AB’de ve TC’de ise pazarın odağında 
hükümetin kanunlarının olduğu ve kanunlar 
çerçevesindeki üretime göre talebin 
oluştuğunu değerlendirdik. 
İkinci olarak, yetkili satıcılık işinin banka 
kredileri ile değil, öz sermaye ile yapılan bir iş 
olduğunda hem fikir kaldık.

Üçüncüsü ve en temel mutabakatımız ise 
ilk öpücük ve ilk arabanın hiçbir zaman 
unutulmadığı idi.  

Lütfen fikir ve görüşlerinizi aykut.pektekin@
oyder-tr.org eposta adresi üzerinden bana 
yazın.  

Düşük Satış Adedi / 
Yüksek Birim Karlılık

Yüksek Satış Adedi / 
Yüksek Birim Karlılık

Düşük Satış Adedi / 
Düşük Birim Karlılık

Yüksek Satış Adedi / 
Düşük Birim Karlılık

ilk etapta yetersiz teknolojik alt yapı 
nedeniyle pazar payının % 1’ler 
civarında olacağı,
• Araç paylaşımı;
• Kısa dönemde risk olarak 
görülmediği, uzun dönemde etkilerinin 
görüleceği,
• Bu uygulamanın araç sahipliğini 
azaltmasını beklediklerini ama 
nüfustaki ehliyet sahiplik oranına 
bakıldığında, kişilerin sahip olduğu 
ehliyet adedinin artmaya devam 
ettiğini yani her ne kadar paylaşım 
ekonomisi konuşulsa da, insanların 
araç sürmekten hoşlandığını ve 
sürebilmek için araç sahibi olmaları 
gerekeceğinin öngörüldüğü
değerlendirildi.

Tüm bu konuşmaların ardından, 
otomotiv sektörü temel paydaşlarının 
hep üretime odaklandığını, oysa işin zor 

Özel Haber
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Haber

Kara yollarında can ve mal güvenliğini korumak, 
ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak amacıyla 
yeni araçlarda bulunması zorunlu gelişmiş güvenlik 
sistemlerine ilişkin esaslar belirlendi.

Kara yollarında can ve mal güvenliğini korumak, 
ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak amacıyla 
yeni araçlarda bulunması zorunlu gelişmiş 
güvenlik sistemlerine ilişkin esaslar belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Motorlu 
Araçlar ve Römorkları ile Bunlar için Tasarlanan 
Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel 
Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının 
ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı 
Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle Bakanlık tarafından uluslararası 
otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan 
çalışmalar sayesinde otomotiv sanayisinin 
uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz 
edilecek araçların yüksek güvenlik seviyesinde 
olması amaçlandı.

Düzenlemeyle, kara yollarında can ve mal 
güvenliğini güncel teknolojiye uyumlu olarak 
korumak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak 
adına yeni araçlarda bulunması zorunlu gelişmiş 
güvenlik sistemleri tespit edildi.

Gelişmiş acil (otomatik) frenleme, acil durum 
şeritte tutma, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı, 
şeritte tutma destek, kör nokta bilgi, olay veri 
kaydedicisi (kara kutu), akıllı hız destek, alkol 
kilidi kurulum kolaylığı, aracın siber saldırılara 
karşı korunması söz konusu güvenlik sistemleri 
arasında yer alıyor.

Gelişmiş güvenlik sistemlerinin kullanımıyla 
sürücüler, yolcular, yayalar ve bisikletliler için 
daha güvenli bir ulaşım imkanının sağlanacağı 
öngörülüyor.

Yönetmeliğin bazı maddeleri bugünden itibaren 
geçerli olurken, bazı maddeleri ise 6 Temmuz 
2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni araçlarda bulunması zorunlu 
gelişmiş güvenlik sistemleri 
belirlendi



50

Haber

Dünya ekonomisi, Kovid-19 salgını nedeniyle tarihte benzeri görülmemiş bir krizin 
eşiğine gelirken, sürecin her alanda olduğu gibi otomotiv sektörü açısından da önemli 
sonuçlar doğurması bekleniyor.

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 
‘güncelleyecek’

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının 
en fazla etkilediği sektörlerden 
otomotivde, üreticilerin üretim 
modellerini ve bayilerin de 
satış stratejilerini güncelleyerek 
yeni satış kanalları oluşturması 
beklenirken, salgının sektörde 
yeni fırsatlar oluşturabileceği de 
öngörülüyor.

Dünya ekonomisi, Kovid-19 
salgını nedeniyle tarihte benzeri 
görülmemiş bir krizin eşiğine 
gelirken, sürecin her alanda 
olduğu gibi otomotiv sektörü 
açısından da önemli sonuçlar 
doğurması bekleniyor.

Salgın nedeniyle küresel 
piyasalardaki dalgalanmaların 
artırdığı finansal riskler, tedarik 
zincirlerine ve ihracata yansıyan 
olumsuz etkiler ve salgınla mücadele 
tedbirlerinin iç talebe etkileri, 
ülke ekonomilerini zor durumda 
bırakıyor.

Turizm, ulaşım, havacılık, tarım, 
perakende ve hizmet gibi sektörlerin 
yanı sıra özellikle otomotiv sektörü 
salgından en fazla etkilenen 
sektörlerin başında geliyor.

Satışlarda 1980 yılından bu yana 
görülen en büyük aylık düşüş

Küresel otomotiv veri ve pazar 
hissiyatı alanında araştırmalar yapan 
JATO Dynamics’e göre Kovid-19’un 
ortaya çıkması, otomotiv endüstrisini 
önemli ölçüde etkiledi. Mart 2020’de 
küresel araç satışları, Mart 2019’a 
kıyasla yüzde 39 düşüşle 5,55 milyon 
adet oldu.

Bu, JATO Dynamics’in veri toplamaya 
başladığı 1980 yılından bu yana en 
büyük aylık düşüşü temsil ediyor. 
Bu düşüş Kasım 2008’de satışlarda 
yüzde 25 düşüş görülen küresel 
finansal krizi bile aştı.

Dünyaya yayılan pandemi ile birlikte, 
önemli pazarlardaki sıkı tedbirler 
de (sokağa çıkma yasakları), tüketici 
paniği ve ekonomik belirsizlik ile 
birleştiğinde, geçen ay satışlardaki 
büyük düşüşe katkıda bulundu.

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri 
HAKAN ÖLEKLİ
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Türkiye’de 250-300 bin adet üretim kaybı 
bekleniyor

Sürecin Türkiye otomotiv sektörüne etkilerine 
bakıldığında, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) yetkililerine göre, virüs nedeniyle 
bu yıl Türkiye otomotiv sektöründe 250-300 bin 
adet arası bir üretim kaybı olacak ve ana ve yan 
sanayi kaybı ise 5 milyar doları bulacak.

Ayrıca TAYSAD’ın Koronavirüs Etki Araştırmaları’nın 
üçüncüsü kapsamında yapılan ankete göre, 4 Mayıs 
haftasından itibaren sektörde sosyal mesafeli 
normal çalışma düzenine geçiş artacak.

Nisan başında yapılan ikinci ankette, salgının 
etkilerinin haziran ve öncesinde biteceğine yönelik 
görüş yüzde 73’lük bir kesimi kapsarken, daha 
iyimser olan bu kesimin üçüncü ankette yüzde 
40’a gerilediği görüldü. Katılımcıların yüzde 76’sı 
pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 20’den fazla ciro 
kaybı öngörürken, kaybın yüzde 40’ı aşacağını 
düşünenler ise yüzde 10’luk bir grubu oluşturdu.

Ankete göre, üyelerin yüzde 65’i gelecek dönemde 
nakit sıkışıklığı yaşayacağını düşünürken, bu 
sorunun 3 ay ya da daha uzun süreceğini 
öngörenlerin oranı yüzde 70’i buldu.

Üreticiler arasında birleşme ve satın alma 
faaliyetleri beklentisi

Bu süreçte Çin’den parça ihracatındaki aksaklık, 
Avrupa genelinde büyük çaplı imalat kesintileri 
ve ABD’de montaj tesislerinin kapatılması sektörü 
olumsuz etkiledi.

Araştırmalara göre, bu durum, küresel talepteki 
düşüşle başa çıkmakta olan ve olası birleşme ve 
satın alma faaliyetlerinin artacağı bir otomotiv 
endüstri üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor. 
Aynı zamanda pandeminin dışsal şokunun, küresel 
talepteki mevcut düşüşü hızlandırmasına ve bunun 
da birleşme ve satın alma faaliyetlerinin artmasına 
neden olacağı konuşuluyor.

Sektörün karlılığı ve verimliği olumsuz etkilenebilir
Virüsün otomotiv sektörüne uzun vadeli etkilerine 
bakıldığında etkilenen ülkelerdeki sokağa çıkma 
yasağı nedeniyle tüketici talebinin uzun süre 
azalması, küresel bir durgunluğa yol açabilir. Bu 
da tüketici güveninin yaygın olarak kaybedilmesine 
neden olarak otomobil üreticilerinin gelirlerini ve 
karlılığını önemli ölçüde etkileyebilir.

Ayrıca dünya genelindeki senaryolara bakıldığında 
otomobil şirketlerinin, devam eden operasyonları 
desteklemek için ileri teknoloji girişimleri ve 

diğer ihtiyari projeler için 
ayırdıkları Ar-Ge fonlarını 
buralara yönlendirmek zorunda 
kalabileceği belirtiliyor.

Bazı pazar ve segmentlerden 
çıkış olabilir

Olumsuz senaryolar arasında 
sürecin daha da uzaması 
ve durumun kötüleşmesi 
durumunda, otomotiv 
üreticilerinin karlı olmayan 
küresel pazarlardan ve araç 
segmentlerinden çıkmak için 
stratejik kararları hızlandırması 
da ihtimaller arasında yer 
alırken, satış tarafında ise 
bayilerin değişen talep 
koşullarına yeterince hızlı bir 
şekilde dönmeye kendilerini 
ayarlaması ve dijitalleşmeye 
önem vererek önemli ölçüde 
yeniden yapılandırmaya gitmeleri 
bekleniyor.

Kovid-19 öncesinde oldukça 
yaygın olan araç paylaşım 
uygulamalarının Kovid-19 
sonrasında eski popüleritesini 
kaybetmesi beklentiler arasında 
yer alıyor.

Sektör, pandemi nedeniyle 
doğan yeni ihtiyaçlara cevap 
vermeye hazırlanıyor 

Salgın nedeniyle firmaların üretim 
dinamiklerinde de güncellemeler 
yapması bekleniyor.

Dünya genelinde bazı üreticilerin 
salgınla mücadele kapsamında 
araç içine dışarıdan gelen 
havayı temizleyerek içeriye 

aktaran teknolojiyi araçlara dahil 
etmek için kaynak ayırdıkları 
belirtilirken, dünya basınında yer 
alan haberlerde bazı firmaların 
şimdiden kolları sıvadığı 
aktarılıyor.

İlerleyen dönemlerde pandeminin 
gidişatına bağlı olarak araçlarda 
bulunan klima sistemleri gibi, bu 
tür teknolojilerin de araçlarda 
donanım olarak yer alabileceği 
düşünülüyor.

Ayrıca pandemi döneminde 
otomotiv üreticilerinin gündemini 
meşgul eden bir diğer konu da 
solunum cihazı üretimi olmuştu. 
Ancak otomobil üreticilerinin 
solunum cihazının tamamını kendi 
başlarına üretmesinin mümkün 
olmadığı, bunun yerine yerleşik 
tıbbi ekipman üreticileriyle ortak 
üretim yapılabileceği belirtiliyor.

Otomotiv sektörü neden önemli?

Dünya çapında önemli bir 
endüstriyel ve ekonomik güç 
olan otomotiv endüstrisi, yılda 
60 milyon otomobil ve kamyon 
üretiyor ve dünyadaki petrol 
tüketiminin neredeyse yarısını 
temsil ediyor.

Endüstride doğrudan 14 milyon 
olmak üzere, dolaylı olarak da çok 
sayıda insan istihdam ediliyor.

Otomotiv endüstrisinin gelirleri, 
ülkelerin GSYH’lerinde büyük rol 
oynuyor. Sektörün GSYH içindeki 
payı Avrupa Birliği’nde yüzde 7, 
ABD’de yüzde 3 ve Çin’de yüzde 10 
olarak karşımıza çıkıyor.
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Türkiye’de ise GSYH içinde yüzde 4’lük 
paya sahip olan otomotiv sanayisi, 
sanayi üretiminin yüzde 6,6’sını, imalat 
sanayi üretiminin yüzde 8,14’ünü 
oluşturuyor. 

“Sektör, dünyanın 6’ncı büyük 
ekonomisi olacak kadar önemli”

Tüm bu olumsuzluklara karşın bu krizde 
bazı sektörler için birçok fırsat penceresi 
açılacak gibi görünüyor. Bu sürece en 
hazırlıklı ülkelerin bu fırsatlardan en 
çok yararlanması bekleniyor. Otomotiv 
endüstrisinin esnekliği ve güçlü alt yapısı 
sayesinde diğer sektörler ve alanlarla 
ortak çalışabilme kapasitesinin de 
otomotivi bu süreçte öne çıkarabilecek 
etkenlerden görülüyor.

Vergi ve danışmanlık hizmetleri 
sunan KPMG Türkiye Endüstriyel 
Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri 
Hakan Ölekli, küresel ekonomi içinde 
büyüklük, etkileşim, hacim ve yaygınlık 
gibi değerler açısından en önemli 
sektörlerden birinin otomotiv olduğunu 
ve ulaşım ihtiyacının karşılanması 
ile sürüş zevki sarkacında sektörün 
dünyanın 6’ncı büyük ekonomisi olacak 
kadar önemli bir büyüklüğe sahip 
olduğunu dile getirdi.

Sektörün dolaylı olarak sağladığı 
istihdamın yanı sıra Avrupa ve ABD’de 8, 
Çin’de 5 milyon olmak üzere toplamda 
yaklaşık 14 milyon kişinin çalıştığı 
belirten Ölekli, “Ülkemizde ise 1 kişilik 
istihdam artışının, diğer sektörlerde 
4 kişilik istihdam artışına yol açtığı 
hesaplanan otomotiv sanayisi yaklaşık 
500 bin kişiye doğrudan otomotiv 
sanayi ve yan sanayi içerisinde istihdam 
yaratarak iş gücüne büyük katkı 
sağlıyor.” dedi. 

“Pazarlık süreci dahil pek çok şey 
internet üzerinden yapılabilecek”

Salgınla beraber dünyadaki tedarik 
zinciri anlayışının değişime uğrayacağını 
hissettiklerini dile getiren Ölekli, şöyle 
devam etti:

“Otomotiv sektöründe de üretim ve 
tedarik zinciri anlamında dikkat edilmesi 
gereken en büyük etmen Ar-Ge. Salgın 
bize, Ar-Ge yapılmadığı ve tüm ürünlerin 
tek taraftan üretilmediği takdirde bir 
noktada tedarik zinciri kırıldığında 
büyük sorunların yaşanabileceğini 

açıkça gösterdi. Bu bağlamda üretim 
tarafında daha yenilikçi bir anlayışın 
baş göstereceğini söylemek mümkün. 
Sektör, satış ve pazarlama ayağında 
dijital kanallara yönelimini en üst 
noktaya çıkardı. Çalışanların evden 
çalışmaları da sürece eklendi. Bazı 
şirketler müşteri temsilcileri ile müşteri 
arasında online bağlantı linkleri kurarak, 
internet siteleri üzerinden yeni sanal 
showroomlar oluşturdu. Görünen o ki 
önümüzdeki yıllarda otomobil almak 
için bayiye gitmeye gerek kalmayacak. 
Pazarlık süreci dahil pek çok şey internet 
üzerinden yapılabilecek.” 

“İnsanlar hijyen nedeniyle toplu taşıma 
kullanmak yerine bir otomobil almak 
istiyor”

Hakan Ölekli, otomotivin pandemi 
dönemi sonrası hızlı bir şekilde 
toparlanacak sektörlerden biri olacağına 
dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Sektörde son iki yıldır biriken talebin 
temmuz gibi satışa dönmesi ve pazarın 
yükselmesini bekliyoruz. İçinde 
bulunduğumuz günlerde düşen faizler, 
otomobil satın alımlarını artıracak. 
Bunun yanı sıra, satışlar üzerinde 
doğrudan pozitif rol oynayacak 
bir diğer önemli sebep ise virüsün 
yarattığı tedirginlik. Salgın öncesinde 
özellikle kalabalık şehirlerde trafik 
gibi sebeplerden dolayı toplu taşıma 
kullanımı artış gösterirken, bu trendin 
tersine döneceğini öngörüyoruz. 
Bireyler için kişisel hijyen ve sağlık 
bir numaralı öncelik, insanlar hijyen 
nedeniyle toplu taşıma kullanmak 
yerine kendilerine ait bir otomobil satın 
almak istiyor. Bu ilgi sektörde bir süre 
sonra satışlarda kendisini hissettirecek. 
Dolayısıyla sektörün toparlanma 
sürecinde bu ilginin pozitif bir katkısı 
olacak diyebiliriz.”

“Avrupalı üreticilerin, Türkiye gibi 
yakın bölgelerdeki tedarik sanayisine 
yöneleceklerini öngörüyoruz”

Hakan Ölekli, bu sureci fırsata 
çevirebilecek ve süreçte öne çıkabilecek 
ülkelere ilişkin de değerlendirmelerde 
bulundu.

Türkiye’nin ikinci çeyrekte toparlanmaya 
başlamasını beklediklerini dile getiren 
Ölekli, bu bağlamda Avrupa ve 
Türkiye’de kademeli olarak başlayan 
üretimin mayıs ayında bantları daha hızlı 
döndürmesini de beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin bu süreci fırsata 
çevirebileceğini belirten Ölekli, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Türkiye içinde bulunduğumuz bu 
durumu fırsata çevirebilecek bir 
potansiyele sahip. Avrupalı otomotiv 
üreticilerinin, lojistik alanındaki 
sıkıntıları görerek daha çok Türkiye gibi 
yakın bölgelerdeki tedarik sanayisine 
yöneleceklerini öngörüyoruz.

Çin’e alternatif bir tedarik sanayisi 
yaratmak için en elverişli ülkelerden 
biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun 
haricinde öne çıkacak ülkelerden biri 
Çin. Operasyonlarını Çin’de devam 
ettiren sektör oyuncuları yavaş da olsa 
bir toparlanma sürecine giriyorlar. 
Öngörülerimize göre, küresel ölçekte 
dengeli bir şekilde yayılmış veya 
Çin’de büyük üretim payına sahip olan 
otomotiv şirketleri, Çin’in yavaş da olsa 
toparlanmaya başlaması sayesinde diğer 
şirketlere kıyasla daha az etkilenecek. 
Hali hazırda otomotiv üretiminin çoğunu 
bünyesinde bulunduran Çin’in pandemi 
sürecini diğer ülkelerden önce yaşayarak 
normale dönüş anlamında daha hızlı 
ilerlemesi avantaj olarak görülebilir.”
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Deloitte Tüketim Endüstrisi ve Otomotiv Sektör Lideri Yıldırım, "Türkiye'de otomotiv 
sanayisi güçlü sermaye yapısı, güçlü yan sanayinin varlığı, nitelikli iş gücü, coğrafi 
konum gibi rekabet açısından çok önemli avantajlara sahip." dedi.

Türk otomotivi Kovid-19 sürecini 
fırsata çevirebilir

Deloitte Tüketim Endüstrisi ve Otomotiv Sektör Lideri 
Özkan Yıldırım, “Türkiye, bu krizi otomotiv sanayisinde 
fırsata çevirmek zorundadır. Türkiye’de otomotiv 
sanayisi güçlü sermaye yapısı, yabancı ortaklıklar, güçlü 
yan sanayinin varlığı, nitelikli iş gücü, coğrafi konum, 
esnek üretim yapabilme yeteneği, kalite sisteminin 
sağlanmış olması gibi rekabet açısından çok önemli 
avantajlara sahip.” dedi.

Otomotiv sektörünün Türkiye gibi gelişen dünya 
ekonomilerine katkısının son derece önemli olduğunu 
belirten Yıldırım, otomotiv sanayisinin, araçların 
üretildiği ana sanayi ile orijinal ya da eşdeğer aksam, 
parça ve sistem üreten yan sanayinin tümünü 
kapsayan büyük bir sanayi kolu olduğunu dile getirdi.

Otomotivin hemen hemen bütün sanayileşmiş 
ülkelerde ekonominin lokomotif sanayilerinden biri 
olarak öne çıktığını aktaran Yıldırım, sektörün, demir-
çelik, petro-kimya gibi temel sanayi dallarının başlıca 
tüketicisi ve bu sanayilerdeki teknolojik gelişmesine etki 
eden bir sanayi ve aynı zamanda savunma sanayisinin 
de en önde gelen destekçisi olduğunu kaydetti.

Otomotiv sektörünün dünya 
ekonomisine ve istihdama katkısını 
rakamlarla anlatmanın zor olduğunu 
belirten Yıldırım, “2019 yılı içinde 
dünyada yaklaşık 90 milyon özel ve 
ticari araç üretildiğini düşünürsek 
önemini daha iyi anlayabiliriz. 
Otomotiv sektörü doğası gereği 
diğer sektörlerle etkileşimi açısından 
da dünya ekonomisi için çok 
önemlidir.

Dünya ekonomilerinin tamamını 
dikkate alacak olursak yaklaşık 
olarak bir otomobilin yarattığı değer 
zinciri toplamına 100 birim dersek, 
bunun sadece yüzde 35’i otomotiv 
sanayisinde kalır. Geriye kalan 
değerin yüzde 30’u enerji, yüzde 
10’u sigorta, yüzde 10’u kamu, yüzde 
5’i finans ve geriye kalan yüzde 5, 
sağlık, medya, perakende, taşıma 
ve teknoloji sektörlerde yaratılır. 
Kısaca, otomotiv sanayisi yarattığı 
katma değer, istihdama katkısı, vergi 
gelirleri ve birçok sektörde talep 
yaratıcı durumu ile büyük önem 
taşır.” ifadelerini kullandı.

Kovid-19’un sonuçlarının ne kadar 
yıkıcı olacağını tahmin etmek için çok 
erken”
Yıldırım, Kovid-19 salgınının sektöre ve 
dünya ekonomisine etkilerine ilişkin ise 
şunları kaydetti:

“Bütün dünyada on yıl üst üste 
büyüyen sektör uzun bir aradan 
sonra 2019 yılında küçülme 
kaydetmişti. 2020 yılının ilk çeyreğinde 
karşılaştığımız Kovid-19 salgını 
nedeniyle oluşan küresel kriz, hepimiz 
için bilinmeyen sular anlamına geliyor. 
Küresel anlamda en derin etkilenen 
sektörlerden biri de otomotiv oldu. 
Aslında bu krizin yarattığı etkiyi 
iki açıdan değerlendirmek doğru 
olur. Arz açısından ele aldığımızda 
çalışanların işe gidemeyişi, üretim 
çarklarının durması ve tedarik 
zincirinin tamamen akamete uğraması 
üretime ara verilmesine neden oldu. 
Dünya genelinde şirketler ancak 
mayıs başından itibaren üretime geri 
dönmeye başladılar ki kapasitenin 
ne kadarının kullanılabileceği hala 
meçhul.

Deloitte Tüketim Endüstrisi ve Otomotiv Sektör Lideri
ÖZKAN YILDIRIM
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Öte yandan talep tarafına baktığımızda 
tüketicilerin sokaklardan çekilmesi 
satışlarda yüzde 90-95 bandında daralmaya 
sebep oldu. Devletler yavaş yavaş önlemleri 
gevşetmeye başlamış olsa da yılın geri 
kalanında talebin ne olacağını tahmin 
etmek zor. Tüketicinin nasıl bir yaklaşım 
göstereceğini bir iki ay içinde göreceğiz. Ben 
hala sonuçlarının ne kadar yıkıcı olacağını 
tahmin etmek için çok erken olduğuna 
inanıyorum.”

“Temel oyuncuların batması kimsenin 
isteyebileceği bir senaryo değil”

Sektörde büyük firmaların salgından dolayı 
batmasına ihtimal vermediğini dile getiren 
Yıldırım, finansal veya operasyonel olarak 
krize sağlıklı girmiş herhangi oyuncunun bu 
kriz sonrası batmasının çok zor olduğunu 
vurguladı.

Ancak bu sürecin, salgın öncesi otomotivde 
küresel düzeyde var olan sıkıntıların daha 
da ortaya çıkmasına neden olabileceğine 
dikkati çeken Yıldırım, “Öte yandan otomotiv 
sektöründeki temel oyuncuların batması 
kimsenin isteyebileceği bir senaryo değil. 
Birçok devlet ve hükümet salgından önemli 
düzeyde etkilenen şirketlere yönelik çeşitli 
yardım ve teşvik paketlerini hayata geçirdi. 
Hepimizin bildiği gibi dünya da çok büyük 
bir istihdam kaybı var ve otomotiv sektörü 
çalışanlarını kaybetmemek konusunda 
elinden geleni dünya çapında yapmaya 
devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Dünya’nın birçok ülkesinde otomotiv 
şirketleri üretimi durdurduktan sonra 
Kovid-19 salgınına karşı sağlık sistemine 
destek olmak üzere vantilatör, maske 
gibi malzemeler üretmeye başladığını 
anımsatan Yıldırım, toplum için ortak 
çaba harcayan ve adımlar atan otomotiv 
endüstrisinin gösterdiği bu duruş ile her 
türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine ve 
dünya ekonomisi için önemine dair güçlü 
bir mesaj verdiğini dile getirdi.

“Artık yeni bir dünyaya adım attığımızı 
söyleyebiliriz”

Özkan Yıldırım, sektörün alması gereken 
önlemlere de değindi.

Bundan sonraki süreçte otomotivin 
değişimlere ayak uydurması gerektiğine 
dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:

“Otomotiv sektörünün bu salgınla birlikte 
ortaya çıkan çalışma modellerindeki hızlı 
değişime ayak uydurması için dijital dünyayı 

kullanarak satış ve satış sonrası deneyimleri 
geliştirmesi gerekiyor. Kısa ve orta vadede 
ayakta kalmaya çalışan sektörün otonom 
ve elektrikli araç yatırımlarını yavaşlatmak 
zorunda kalacağını, öte yandan uzaktan 
hizmetlere olan ihtiyacın dijitalleşme 
ve bağlantılı araçlara olan yatırımları 
hızlandıracağını öngörebiliriz. Artık yeni bir 
dünyaya adım attığımızı söyleyebiliriz.

Bundan sonra şekillenen tüketici ihtiyaçları 
ve ekonomik gerçekler sektörü de derinden 
etkiyecektir. Otomotiv sektöründe de yakın 
zamanda şirket birleşme ve satın alma 
görüşmelerini dair haberleri duymaya 
başlayabiliriz. Bu sadece yatay değil dikey 
satın almalar şeklinde de gerçekleşecektir. 
Özellikle teknoloji ve iletişim şirketlerini 
vurgulamak isterim.”

Uzun dönemde müşteri merkezli bir 
yaklaşıma doğru hızlı bir geçiş görüleceği 
öngörüsünü paylaşan Yıldırım, müşteri 
deneyiminin iyileştirilmesine yönelik adım 
atan şirketlerin gelecek dönemde daha 
başarılı olacağını ifade etti.

“Birçok teknoloji ve telekom şirketi için 
çeşitli fırsatlar olacak”

Son yıllarda otomotiv sektörünün zaten 
hızlı bir dönüşümden geçtiğini, teknoloji 
ve iletişimdeki gelişmeler sayesinde 
büyük otomotiv firmalarının kendilerini 
mobilete hizmet sağlayıcısı olarak görmeye 
başladığını anlatan Yıldırım, şöyle devam 
etti:

“Bazı şehirlerin sokaklarında otonom-
sürücüsüz (VZX, V2V ve V2I) araç 
denemeleriyle hayata geçmiş durumdaydı. 
Kovid-19 salgınının otomotiv şirketlerinin 
planları ve beklentileri üzerinde elbette 
ciddi etkiler yarattığını ve önceliklerinin 
değiştiğini söyleyebiliriz. Otonom araçlara 
olan yatırımların veya paylaşımlı araç 
modellerinin gelişiminin ileri bir tarihe 
ötelendiği kesin gibi. Öte yandan bağlantılı 
araçlar ve uzaktan hizmetlerin gelişimini 
sağlayacak dijital sistemlere olan ihtiyaç 
belirginleşti. Bu alan birçok teknoloji 
ve telekom şirketi için çeşitli fırsatlar 
yaratacaktır.”

Bundan sonraki süreçte insanların bir 
süre toplu ulaşıma mesafeli olacağının 
beklenebileceğini dile getiren Yıldırım, 
“Ancak şunu unutmayalım ki bu salgın 
tarihimizdeki ilk veya son salgın değildir. 
Şu ana kadar birçok salgın hastalıkla 
mücadeleyi kazandığımız gibi bu savaşın 
sonunda da kazanan bilim olacaktır. Uzun 

vadede, otomotiv sektörünün değişen 
trendleri üzerinde çok büyük kaymalar 
olmayacaktır. Otomotiv sektörü zaten 
öncü özelliğinden dolayı birçok teknolojik 
değişimi diğer sektörlerden daha önce 
çok derinden yaşamaya başlamıştı.” diye 
konuştu.

“Türkiye, bu krizi otomotiv sanayinde 
fırsata çevirmek zorundadır”

Dünyada otomotiv sektörü öncelikle gelişen 
ülke ekonomileri için çok önemli bir sektör 
olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Ülkemizde 
otomotiv sektörü, üretim içindeki payı ve 
ekonomik katkı oranı değerlendirildiğinde, 
imalat sanayi için lokomotif niteliğindedir. 
Sektörün yurt içinde yarattığı değer ve 
imalat sanayi toplam üretimi içinde sahip 
olduğu pay diğer imalat sektörlerinin 
ortalamasının üstündedir. Buna ek olarak; 
Ar-Ge’ye yatırımı ülkemize teknoloji 
transferine ve geliştirilmesine çok önemli 
katkıda bulunur. Nitelikli iş gücü istihdamı 
ülkemiz için diğer önemli bir unsurdur.” 
dedi.

Kovid-19 nedeniyle doğabilecek fırsatları 
değerlendirme konusunda Türkiye’nin 
konumuna değinen Özkan Yıldırım, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Bir süredir bu krizi lehimize çevirmek ile 
ilgili tartışmalar devam ediyor. Ben bu kriz 
fırsata çevirebilir mi sorusu yerine şöyle 
ifade edeyim, ‘Türkiye, bu krizi otomotiv 
sanayinde fırsata çevirmek zorundadır’. 
Türkiye’de otomotiv sanayi, güçlü sermaye 
yapısı, yabancı ortaklıklar, güçlü yan 
sanayinin varlığı, nitelikli iş gücü, coğrafi 
konum, esnek üretim yapabilme yeteneği, 
kalite sisteminin sağlanmış olması gibi 
rekabet açısından çok önemli avantajlara 
sahiptir.

Bütün dünyanın üretimde ve ithalatta 
büyük oranda tek bölgeye bağlı kalmanın 
sorunlarını yaşadığı bu dönemde, petrol 
fiyatlarında yaşanan düşüş ve sınırlı kalmak 
şartıyla TL’de yaşanan değer kaybı üretim 
maliyetlerimizin çok ciddi düşmesine yol 
açacaktır. Otomotiv sektörü her zaman 
uluslararası rekabetin çok ciddi olduğu 
bir sektördür. Türkiye ise zaten biraz önce 
saydığım avantajlardan ötürü olduğu 
yerde parlamaktadır. Sadece yapmamız 
gereken yolu hali hazırda içeride olan ve 
yeni yatırım yapmayı düşünen otomotiv 
devlerinin için ülkemizi daha cazip hale 
getirecek ortamın yaratılmasıdır.”
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TÜRKİYE’DE YILIN OTOMOBİLİ
RENAULT CLIO

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) 
tarafından bu yıl 5’incisi organize edilen 
ve tüm aşamalarında büyük heyecan 
yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” 
yarışmasının birincisi Renault Clio oldu. 
Pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl 
dijital mecralarda online olarak izlenebilen 
yarışmanın finalinde OGD üyesi 75 
otomotiv gazetecisinden toplamda 5.000 
puan alan Renault Clio birinciliğe ulaştı. 

Yarışmanın ilk etabında; 17 aday otomobil 
arasından jüri üyelerinin oylarıyla en 
fazla puan alan 7 otomobil finalde yer 
almaya hak kazandı. Finale kalan modeller 
“Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt 

Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD) tarafından 2016 yılından bu yana yapılan 'Türkiye'de 
Yılın Otomobili' yarışması sonuçlandı. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen yarışma sonucunda OGD 
üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden Renault Clio, 5.000 puan alarak finale kalan 7 
otomobil arasından seçildi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi 74 gazetecinin oylarıyla;

tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, 
donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” 
kriterler açısından önemli bir sınavdan 
geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen 
ikinci etapta ise; BMW 3 Serisi, Citroen 
C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi 
Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, 
Peugeot 2008 ve Renault Clio finale 
kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen 
Renault Clio “Yılın Otomobili” logosunu 
bir yıl boyunca basın bülteni ve 
reklamlarında kullanabilecek.

Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla 
Türkiye’nin “Otomobil Oscarı” olarak 
adlandırılan Türkiye Yılın Otomobili 

Renault MAİS Genel Müdürü / CEO’su
BERK ÇAĞDAŞ

OGD Yönetim Kurulu Başkanı
UFUK SANDIK

Haber
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ödülüne layık görülen Renault Clio’nun 
açıklandığı İstanbul Park’tan online 
olarak düzenlenen törende bir konuşma 
yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili 
yarışmasının tüketiciler için yol gösterici 
özelliğinin bulunduğuna bir kez daha 
dikkat çekti. Sandık, finalist otomobiller 
arasında büyük bir rekabetin yaşandığını 
da belirterek “COVID-19’un oluşturduğu 
ortamdan dolayı bu yıl araç tanıtımları 
ağırlıklı olarak online toplantılar ile 
gerçekleşti. Bizler de objektif bir seçim 
gerçekleştirdik. Aday otomobilleri 
değerlendirirken fiyat-donanım, tasarım, 
inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları 
göz önünde bulundurduk. Tüketicilerin 
otomobil satın alırken, yılın otomobili 
yarışmasını referans olarak görmesi 
bizler için çok önemli. Bu yıl da tüm 
otomobiller arasında zorlu bir rekabet 
yaşandı. Ve sonuçta bir otomobil ilk 
sırada yer aldı” dedi.

Renault Mais Genel Müdürü Berk 
Çağdaş otomotiv gazetecilerinin 
verdiği bu karardan büyük mutluluk 
yaşadıklarını söyledi. Renault Clio ile 
gelen birincilikten sonra sözlerine 
şöyle devam etti; “Öncelikle Otomotiv 
Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür 
ediyorum. bizim için büyük önem arz 
eden otomotiv gazetecilerinden ilk 
ödülümüzü Megane Sedan ile almıştık. 
Şimdi de ikinci kez bu ödülü alıyoruz. Bu 
ödülün arkasında Türkiye’de yapılmış 
milyonlarca dolarlık yatırım, Türk 
mühendislerinin ve işçisinin emeği, bilgi 
birikimi ve özverisi var. Bu ödülü Oyak-
Renault Fabrikaları’nda bu aracı üreten 
çok değerli mühendis ve işçileri adına 
alıyorum.” 

TOGG’un ilk ödülü OGD’den
Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin 
Türkiye otomotiv sektörüne katkısı 
olan şirket, proje ve kişilere verdiği 
özel ödülü bu yıl Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu – TOGG aldı. OGD Özel 
Ödülü’nün kabul ettikleri ilk ödül 
olduğunu ifade eden TOGG Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
etkinliğe özel gönderdiği video ile 
teşekkür etti ve gurur duyduklarını ifade 
etti. 

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2020” 
Hassan Tekstil ana sponsorluğunda, 
Bridgestone, Intercity ve Shell Helix 
Motor Yağları co-sponsorluğunda 
gerçekleşti.
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Sanat

Bu yıl ilki gerçekleştirilen dünyanın en 
geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film 
festivali Uluslararası Göç Filmleri Festivali, 
gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda‘artırılmış 
gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil açılış 
töreniyle başladı. 

Hakkari'de 1700-1701 yıllarında 
inşa edilen Meydan Medresesi'nde 
oluşturulacak Kent Arşivi Müzesi ile 
kentin yüzyıllar öncesine dayanan 
tarihi, hem turistlere tanıtılacak hem de 
geleceğe taşınacak.

Hakkari'nin yüzyıllar öncesine dayanan tarihi, Meydan 
Medresesi'nde oluşturulacak "Kent Arşiv Müzesi" ile hem 
gelecek nesillere aktarılacak hem de yerli ve yabancı 
turistlere tanıtılacak.

Hakkari Üniversitesi, 1700-1701 yıllarında dönemin Hakkari 
bölge yöneticisi İzzeddin oğlu İbrahim Bey tarafından inşa 
edilen Meydan Medresesi'nin turizme kazandırılması için 
çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nca (DAKA) 
desteklenen "Hakkari'nin Turizm Merkezi Meydan 
Medresesi Projesi"ni hayata geçiren üniversite, önceki yıl 
Biçer Mahallesi'ndeki medresenin restorasyon ve çevre 
düzenlemesini tamamladı.

Çalışmaların ardından ziyaretçilere açılan ve çeşitli kültürel 
etkinliklere ev sahipliği yapan medresede, "Kent Arşivi 
Müzesi" oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali, gerçek zamanlı 3D sanal 
stüdyoda‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil açılış töreniyle 
başladı. Gaziantep’te gerçekleştirilmesi planlanan ancak salgın 
nedeniyle ertelenen festival, Türk mühendisler tarafından yapılan 
özel uygulamayla artırılmış gerçeklik dünyasına taşındı. Böylece 
dünyada ilk kez uluslararası bir etkinlik görüntünün sanal mı gerçek 
mi olduğunun anlaşılmadığı ‘artırılmış gerçeklik’ teknolojisiyle 
izleyicilerle buluştu.

"GÖÇÜ TANIMAK, KENDİMİZİ TANIMAK DEMEKTİR"

Açılış töreni, organizasyonun mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ‘sanal olarak’ 
Gaziantep’teki tarihi Mecidiye Han’dan birlikte yaptıkları açılış 
konuşmasıyla başladı. Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin kültürel 
bir etkinlikten çok daha fazlası olduğunu, daha iyi bir gelecek ve 
dünya için önemli bir adım olacağını dikkat çeken İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

‘’2011 yılından beri dünya göçün tek bir yüzüne odaklanmış 
durumda. Göçün yüzü, sadece ellerinde bavullarla sınıra koşan, 
bir lastik botla denizin ortasında sürüklenen insan manzaraları 
değildir. Göçü anlamak, Aylan bebek üzerinden vicdanlarımızı 
sorgulamak veya göçün toplumsal çatışmaları ile ekonomik etkileri 
üzerinden uzun uzun analizler yapmak demek de değildir. Göçü 
tanımak demek, aslında kendimizi tanımak demektir. Çünkü bizim 
göç hatıralarımız, sadece 9 yıl öncesinde Suriye iç savaşına uzanıyor 
değildir. Oysabu toprakların göç hikayesi, medeniyetimizle aynı 
tarihte başlamıştır. Bir kutlu göçü, hicreti, takvim başlangıcı olarak 
kabul edenbir inancın sahipleriyiz. Hazret-i Nuh’un gemisinin 
yolcuları olarak aslında hepimiz, binlerce yıldır süregelen büyük 
bir göçün“konar göçerleri”’yiz. İşte bunun için iç içe geçmiş 
alışkanlıklarımız, inançlarımız, tepkilerimiz, dilimize yerleşen 
kelimelerimiz ve hatta lezzetlerimiz var. Kabul etsek de etmesek de 
göçten besleniyoruz ve ondan da güç alıyoruz.’’

Uluslararası Göç 
Filmleri Festivali 
Başladı

Hakkari’nin 
tarihi ‘Kent 
Arşivi Müzesi’ 
ile gelecek 
nesillere 
aktarılacak
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"Sezercik", "Acı Hayat", "Küçük Hanım", 
"Otobüs Yolcuları", "Üç Tekerlekli Bisiklet" 
ve "Kanun Namına" filmlerinde canlandırdığı 
karakterlerle unutulmayan oyuncu Ayhan 
Işık'ın vefatının üzerinden 41 yıl geçti.

Bayburt'ta 3 bin yıllık geçmişiyle 
yörenin önemli tarihi yapılarından olan 
Aydıntepe Yeraltı Şehri, normalleşme 
süreciyle kapılarını yeniden açtı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir inşaat kazısıyla 
tesadüfen keşfedilen, binlerce yıllık geçmişi ve 
gizemiyle ziyaretçilerini etkileyen Aydıntepe Yeraltı 
Şehri, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilerini 
kabul ediyor.

İlçe merkezindeki evlerin, iş yerlerinin, cadde 
ve sokakların altındaki Aydıntepe Yeraltı Şehri, 
yüzeyden 2-2,5 metre derinde, hiçbir yapı 
malzemesi kullanılmadan, ana kayaya oyulmuş 
galeriler, odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş 
mekanlardan oluşuyor.

Kentin önemli kültürel ve tarihi değeri olarak 
dikkati çeken ve her yıl 30-35 bin civarında ziyaretçi 
ağırlayan yer altı şehrinde, normalleşme süreciyle 
hareketlilik yaşanmaya başlandı.

"Sezercik", "Acı Hayat", "Küçük Hanım", "Otobüs Yolcuları", "Üç 
Tekerlekli Bisiklet" ve "Kanun Namına" adlı yapımların da aralarında 
bulunduğu unutulmaz filmlere imza atan oyuncu Ayhan Işık, 
vefatının 41. yılında yad ediliyor.

Siyah beyaz filmlerin aranılan oyuncusu, yapımcı, yönetmen, 
senarist, ses sanatçısı ve ressam Işık, kısa yaşamına sığdırdığı onlarca 
filmle, Türk insanının kalbindeki yerini perçinledi.

Asıl adı Ayhan Işıyan olan sanatçı, 5 Mayıs 1929'da İzmir'de Selanik 
göçmeni kalabalık bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi.

Sanatçı, 1967'de Ses dergisi için kaleme aldığı yazıda, kendisinin 
"büyük şehir çocuğu" olduğunu belirterek, yaşam hikayesini şu 
sözlerle anlatmıştı:

"Ailemin en küçük çocuğuydum. Üç kız, iki erkek kardeşim vardı. 
Dört aylık bir bebekken İstanbul'a göç etmişiz. Zaten, annem ve 
babam, İzmir'e Selanik'ten gelmiş. Yunan işgali üzerine, Osmanlı 
Imparatorluğu'nun bu güzel şehrini terk edip 'muhacir' olmuşlar. 
İstanbul'da Saraçhanebaşı'ndaki babamın büyük saraç dükkanı hala 
gözümün önündedir.

Altı yaşındayken babasız kaldım. İlkokulu Bomonti'deki 44. Okul'da 
bitirdim. Ortaokula başladığım günlerde Babıali'ye geldim. Çünkü 
okula gidebilmek İçin çalışmak zorundaydım. Gazete ve dergilerde 
hikaye ve kapak resimleri çizmeye başlamıştım. İlk kazandığım 
parayı sanki dünmüş gibi hatırlarım; 14 lira. Eve koşup anneme 
verdiğim bu müjdeyi hiç unutmam. Yaz tatilinde Paşabahçe Şişe 
ve Cam Fabrikası'nda kırık şişe kontrolörlüğü yaptım. Haftada 25 
lira alıyordum. Vapurla gidip gelirken boş durmuyor, mecmuaların 
ısmarladıkları ve illüstrasyon denilen renkli resimleri çiziyordum. 
Şirket-i Hayriye'nin 63 numaralı Sütlüce vapuru, sanki benim resim 
atölyem olmuştu!"

Siyah beyaz 
filmlerin unutulmaz 
jönü: Ayhan Işık

Bayburt’ta 3 bin 
yıllık gizemli 
yeraltı şehri 
Aydıntepe 
ziyarete açıldı
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 

toplam pazarı, 2020 yılı Haziran 

sonunda bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %30,2 artarak 254.068 adet olarak 

gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda 

geçen yıla göre %30,2 oranında artarak 

203.595 adet olurken, hafif ticari araç 

pazarı da %30,2 artarak 50.473 adede 

ulaştı.

2020 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif 

ticari araç pazarı 2019 yılı Haziran ayına 

göre %66,3 artarak 70.973 adet oldu.

• 2020 yılı Haziran ayında otomobil 

satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 

%58,4 artarak 57.067 adet olurken, hafif 

ticari araç pazarı %108,7 artarak 13.906 

adet oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 

yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre 

%1,0 arttı.

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran 

ayı ortalama satışlara göre %6,2 artış 

gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran 

ayı ortalama satışlara göre %15,9 azaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 
Haziran ayında %66,3, otomobil pazarı 
%58,4 ve hafif ticari araç pazarı %108,7 
oranında arttı.

Sektör
Analizi

10 Yıllık Ortalamalara Göre Değişim
(Haziran)

%58,4

%108,7

%66,3

Otomobil

Adet

HTA Toplam

10 Yıllık Ortalama

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi
(Ocak-Haziran)

+%30,2

+%30,2

+%30,2

Otomobil

156.378
203.595

50.473

195.144

254.068

Adet

HTA Toplam

2019 2020



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
10 Yıl. Ort. 31.483 44.149 67.703 67.704 71.711 70.288 61.352 59.082 59.606 63.700 79.340 127.092
2019 14.373 24.875 49.221 30.971 33.016 42.688 17.927 26.246 41.992 49.075 58.176 90.500
2020 27.273 47.122 50.008 26.457 32.235 70.973
20/19 89,80% 89,40% 1,60% -14,60% -2,40% 66,3%
20/10 Yıllık Ortalama -13,40% 6,70% -26,10% -60,90% -55,00% 1,0%

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
10 Yıl. Ort. 8.995 11.750 17.249 16.790 17.426 16.537 15.217 15.231 15.731 16.140 19.414 33.657
2019 3.394 5.670 10.593 6.555 5.890 6.664 2.539 4.702 6.684 9.079 10.373 19.671
2020 5.257 9.395 10.121 4.632 7.162 13.906
20/19 54,90% 65,70% 4,50% 29,30% 21,60% 108,7%
20/10 Yıllık Ortalama -41,60% -20,00% -41,30% -72,40% -58,90% -15,9%

31.483

8.995

14.373

3.394

27.273

5.257

44.149

11.750

24.875

5.670

47.122

9.395

67.703

17.249

49.221

10.593

50.008

10.121

67.704

16.790

30.971

6.555

26.457

4.632

71.711

17.426

33.016

5.890

70.973

7.162

13.906

70.288

16.537

42.688

6.664

61.352

15.217

17.927

2.539

59.082

15.231

26.246

4.702

59.606

15.731

41.992

6.684

63.700

16.140

49.075

9.079

79.340

19.414

58.176

10.373

127.092

33.657

90.500

19.671

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

Hafif Ticari Araç Pazarı

Ad
et

Ad
et

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
10 Yıl. Ort. 22.488 32.399 50.454 50.915 54.285 53.751 46.135 43.822 43.874 47.560 59.926 93.435
2019 10.979 19.205 38.628 24.416 27.126 36.024 15.398 21.544 35.308 39.996 47.803 70.829
2020 22.016 37.727 39.887 21.825 25.073 57.067
20/19 100,50% 96,40% 3,30% -10,60% -7,60% 58,4%
20/10 Yıllık Ortalama -2,10% 16,40% -20,90% 57,10% 53,80% 6,2%

22.488
10.979

22.016

32.399

19.205

37.727

50.454

38.628

39.887

50.915
24.416

21.825

54.285
27.126

57.067

53.751

36.024

46.135
15.398

43.822

21.544

43.874

35.308

47.560

39.996

59.926

47.803

93.435

70.829

Otomobil Pazarı

Ad
et

Sektör
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32.235

25.073
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: MAYIS  2020

ALFA ROMEO 12 12 0 0 12 12
ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2

AUDI 321 321 0 0 321 321
BENTLEY 2 2 0 0 2 2

BMW 191 191 0 0 191 191
CITROEN 1.680 1.680 44 44 0 1.724 1.724

DACIA 787 787 272 272 0 1.059 1.059
DS 29 29 0 0 29 29

FERRARI 2 2 0 0 2 2
FIAT 3.161 39 3.200 1.876 131 2.007 5.037 170 5.207

FORD 101 604 705 2.738 241 2.979 2.839 845 3.684
HONDA 1.506 227 1.733 0 1.506 227 1.733

HYUNDAI 248 732 980 59 59 248 791 1.039
INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 37 13 50 37 13 50
IVECO 0 79 79 0 79 79

JAGUAR 9 9 0 0 9 9
JEEP 91 91 0 0 91 91

KARSAN 0 16 16 16 0 16
KIA 565 565 118 118 0 683 683

LAMBORGHINI 3 3 0 0 3 3
LAND ROVER 135 135 0 0 135 135

LEXUS 0 12 12 0 0 12 12
MASERATI 4 4 0 0 4 4

MAZDA 15 15 0 0 15 15
MERCEDES-BENZ 862 862 263 263 0 1.125 1.125

MINI 26 26 0 0 26 26
MITSUBISHI 52 52 0 174 174 0 226 226

NISSAN 310 310 47 47 0 357 357
OPEL 1.770 1.770 49 49 0 1.819 1.819

PEUGEOT 2.473 2.473 260 260 0 2.733 2.733
PORSCHE 14 14 0 0 14 14
RENAULT 4.982 451 5.433 219 219 4.982 670 5.652

SEAT 442 442 0 0 442 442
SKODA 374 374 0 0 374 374
SMART 2 2 0 0 2 2

SSANGYONG 0 0 18 18 0 18 18
SUBARU 43 43 0 0 43 43
SUZUKI 134 134 0 0 134 134
TOYOTA 778 117 895 96 96 778 213 991

VOLKSWAGEN 1.408 1.408 412 412 0 1.820 1.820
VOLVO 357 357 0 0 357 357

TOPLAM: 10.776 14.297 25.073 4.667 2.495 7.162 15.443 16.792 32.235
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Sektör
Analizi

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: HAZİRAN  2020

ALFA ROMEO 11 11 0 0 11 11
ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 2.211 2.211 0 0 2.211 2.211
BENTLEY 3 3 0 0 3 3

BMW 882 882 0 0 882 882
CITROEN 2.644 2.644 182 182 0 2.826 2.826

DACIA 3.033 3.033 332 332 0 3.365 3.365
DS 26 26 0 0 26 26

FERRARI 3 3 0 0 3 3
FIAT 9.077 154 9.231 4.741 639 5.380 13.818 793 14.611

FORD 294 1.111 1.405 4.459 107 4.566 4.753 1.218 5.971
HONDA 2.108 152 2.260 0 2.108 152 2.260

HYUNDAI 680 1.790 2.470 42 42 680 1.832 2.512
INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 29 24 53 29 24 53
IVECO 0 164 164 0 164 164

JAGUAR 13 13 0 0 13 13
JEEP 367 367 0 0 367 367

KARSAN 0 13 13 13 0 13
KIA 1.278 1.278 175 175 0 1.453 1.453

LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1
LAND ROVER 112 112 0 0 112 112

LEXUS 0 17 17 0 0 17 17
MASERATI 5 5 0 0 5 5

MAZDA 12 12 0 0 12 12
MERCEDES-BENZ 1.355 1.355 520 520 0 1.875 1.875

MINI 101 101 0 0 101 101
MITSUBISHI 360 360 0 379 379 0 739 739

NISSAN 246 246 56 56 0 302 302
OPEL 2.913 2.913 231 231 0 3.144 3.144

PEUGEOT 2.661 2.661 317 317 0 2.978 2.978
PORSCHE 24 24 0 0 24 24
RENAULT 11.385 709 12.094 314 314 11.385 1.023 12.408

SEAT 694 694 0 0 694 694
SKODA 3.205 3.205 0 0 3.205 3.205
SMART 4 4 0 0 4 4

SSANGYONG 139 139 61 61 0 200 200
SUBARU 87 87 0 0 87 87
SUZUKI 535 535 0 0 535 535
TOYOTA 2.509 209 2.718 103 103 2.509 312 2.821

VOLKSWAGEN 3.444 3.444 1.018 1.018 0 4.462 4.462
VOLVO 502 502 0 0 502 502

TOPLAM: 26.053 31.014 57.067 9.242 4.664 13.906 35.295 35.678 70.973
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK - HAZİRAN  2020

ALFA ROMEO 0 30 30 0 0 0 0 30 30
ASTON MARTIN 0 7 7 0 0 0 0 7 7

AUDI 0 5.334 5.334 0 0 0 0 5.334 5.334
BENTLEY 0 9 9 0 0 0 0 9 9

BMW 0 3.680 3.680 0 0 0 0 3.680 3.680
CITROEN 0 8.981 8.981 0 1.384 1.384 0 10.365 10.365

DACIA 0 9.778 9.778 0 1.821 1.821 0 11.599 11.599
DS 0 238 238 0 0 0 0 238 238

FERRARI 0 11 11 0 0 0 0 11 11
FIAT 24.890 322 25.212 12.691 1.654 14.345 37.581 1.976 39.557

FORD 1.140 5.857 6.997 17.296 693 17.989 18.436 6.550 24.986
HONDA 7.378 908 8.286 0 0 0 7.378 908 8.286

HYUNDAI 2.430 6.692 9.122 0 335 335 2.430 7.027 9.457
INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 0 0 276 44 320 276 44 320
IVECO 0 0 0 0 556 556 0 556 556

JAGUAR 0 99 99 0 0 0 0 99 99
JEEP 0 1.528 1.528 0 0 0 0 1.528 1.528

KARSAN 0 0 0 171 0 171 171 0 171
KIA 0 4.187 4.187 0 491 491 0 4.678 4.678

LAMBORGHINI 0 8 8 0 0 0 0 8 8
LAND ROVER 0 849 849 0 0 0 0 849 849

LEXUS 0 57 57 0 0 0 0 57 57
MASERATI 0 12 12 0 0 0 0 12 12

MAZDA 0 61 61 0 0 0 0 61 61
MERCEDES-BENZ 0 6.074 6.074 0 2.067 2.067 0 8.141 8.141

MINI 0 465 465 0 0 0 0 465 465
MITSUBISHI 0 494 494 0 1.143 1.143 0 1.637 1.637

NISSAN 0 2.324 2.324 0 342 342 0 2.666 2.666
OPEL 0 11.775 11.775 0 761 761 0 12.536 12.536

PEUGEOT 0 15.244 15.244 0 2.213 2.213 0 17.457 17.457
PORSCHE 0 121 121 0 0 0 0 121 121
RENAULT 32.872 3.433 36.305 0 1.139 1.139 32.872 4.572 37.444

SEAT 0 4.481 4.481 0 0 0 0 4.481 4.481
SKODA 0 7.649 7.649 0 0 0 0 7.649 7.649
SMART 0 45 45 0 0 0 0 45 45

SSANGYONG 0 201 201 0 174 174 0 375 375
SUBARU 0 312 312 0 0 0 0 312 312
SUZUKI 0 1.169 1.169 0 0 0 0 1.169 1.169
TOYOTA 10.636 990 11.626 0 351 351 10.636 1.341 11.977

VOLKSWAGEN 0 18.885 18.885 0 4.871 4.871 0 23.756 23.756
VOLVO 0 1.939 1.939 0 0 0 0 1.939 1.939

TOPLAM: 79.346 124.249 203.595 30.434 20.039 50.473 109.780 144.288 254.068
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Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu

Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu

12 

Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu 

2020 Haziran Sonu 2 3 4 5 6 7     
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay 
A (Mini) 0 723 0 0 0 70 0 793 0,4% 
B (Entry) 5.163 34.680 1.558 25 1.532 55 7.258 50.271 24,7% 
C (Compact) 63.656 14.920 204 1.052 80 1.145 42.327 123.384 60,6% 
D (Medium) 18.403 1.049 150 2 0 88 3.838 23.530 11,6% 
E (Luxury) 2.404 0 146 0 0 153 1.645 4.348 2,1% 
F (Upper Luxury) 141 0 0 0 0 100 1.028 1.269 0,6% 
Toplam 89.767 51.372 2.058 1.079 1.612 1.611 56.096 203.595   
Pay 44,1% 25,2% 1,0% 0,5% 0,8% 0,8% 27,6% 100,00   

          

2019 Haziran Sonu 2 3 4 5 6 7     
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay 
A (Mini) 0 337 0 0 0 32 0 369 0,2% 
B (Entry) 5.401 22.834 2.359 267 1.129 28 5.148 37.166 23,8% 
C (Compact) 60.299 11.975 283 909 264 145 25.184 99.059 63,3% 
D (Medium) 11.156 638 44 19 0 389 3.159 15.405 9,9% 
E (Luxury) 2.355 0 36 1 0 84 870 3.346 2,1% 
F (Upper Luxury) 130 0 0 0 0 85 818 1.033 0,7% 
Toplam 79.341 35.784 2.722 1.196 1.393 763 35.179 156.378   
Pay 50,7% 22,9% 1,7% 0,8% 0,9% 0,5% 22,5% 100,00   

          
Değişim 1 2 3 4 5 6 7    
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam  
A (Mini)   114,5%       118,8%   114,9%  
B (Entry) -4,4% 51,9% -34,0% -90,6% 35,7% 96,4% 41,0% 35,3%  
C (Compact) 5,6% 24,6% -27,9% 15,7% -69,7% 689,7% 68,1% 24,6%  
D (Medium) 65,0% 64,4% 240,9% -89,5%  -77,4% 21,5% 52,7%  
E (Luxury) 2,1%   305,6% -100,0%   82,1% 89,1% 29,9%  
F (Upper Luxury) 8,5%     17,6% 25,7% 22,8%  
Toplam 13,1% 43,6% -24,4% -9,8% 15,7% 111,1% 59,5% 30,2%  

 

S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, 
CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar 
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Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu 

2020 Haziran Sonu 2 3 4 5 6 7     
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay 
A (Mini) 0 723 0 0 0 70 0 793 0,4% 
B (Entry) 5.163 34.680 1.558 25 1.532 55 7.258 50.271 24,7% 
C (Compact) 63.656 14.920 204 1.052 80 1.145 42.327 123.384 60,6% 
D (Medium) 18.403 1.049 150 2 0 88 3.838 23.530 11,6% 
E (Luxury) 2.404 0 146 0 0 153 1.645 4.348 2,1% 
F (Upper Luxury) 141 0 0 0 0 100 1.028 1.269 0,6% 
Toplam 89.767 51.372 2.058 1.079 1.612 1.611 56.096 203.595   
Pay 44,1% 25,2% 1,0% 0,5% 0,8% 0,8% 27,6% 100,00   

          

2019 Haziran Sonu 2 3 4 5 6 7     
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay 
A (Mini) 0 337 0 0 0 32 0 369 0,2% 
B (Entry) 5.401 22.834 2.359 267 1.129 28 5.148 37.166 23,8% 
C (Compact) 60.299 11.975 283 909 264 145 25.184 99.059 63,3% 
D (Medium) 11.156 638 44 19 0 389 3.159 15.405 9,9% 
E (Luxury) 2.355 0 36 1 0 84 870 3.346 2,1% 
F (Upper Luxury) 130 0 0 0 0 85 818 1.033 0,7% 
Toplam 79.341 35.784 2.722 1.196 1.393 763 35.179 156.378   
Pay 50,7% 22,9% 1,7% 0,8% 0,9% 0,5% 22,5% 100,00   

          
Değişim 1 2 3 4 5 6 7    
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam  
A (Mini)   114,5%       118,8%   114,9%  
B (Entry) -4,4% 51,9% -34,0% -90,6% 35,7% 96,4% 41,0% 35,3%  
C (Compact) 5,6% 24,6% -27,9% 15,7% -69,7% 689,7% 68,1% 24,6%  
D (Medium) 65,0% 64,4% 240,9% -89,5%  -77,4% 21,5% 52,7%  
E (Luxury) 2,1%   305,6% -100,0%   82,1% 89,1% 29,9%  
F (Upper Luxury) 8,5%     17,6% 25,7% 22,8%  
Toplam 13,1% 43,6% -24,4% -9,8% 15,7% 111,1% 59,5% 30,2%  

 

S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, 
CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar 
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Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 

 

MOTOR TİPİ 
2019 Haziran Sonu 2020 Haziran Sonu 

Değişim 
Adet Pay Adet Pay 

Benzin 57.666 36,9% 101.998 50,1% 76,9% 

Dizel 87.680 56,1% 86.684 42,6% -1,1% 

Otogaz 6.110 3,9% 9.036 4,4% 47,9% 

Hibrit 4.832 3,1% 5.704 2,8% 18,0% 

Elektrik 90 0,1% 173 0,1% 92,2% 

Toplam 156.378 100,00% 203.595 100,00% 30,2% 

 

 

Ek 6: Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 
 
 

MOTOR HACMİ MOTOR  
CİNSİ 

2019 Haziran 
Sonu 

2020 Haziran 
Sonu Değişim ÖTV  

% 
KDV 

%  
Adet Pay Adet Pay 

≤ 1600cc B/D 147.031 94,0% 193.651 95,1% 31,7% 45, 50, 
60 18 

1601cc - ≤ 2000cc B/D 3.958 2,5% 3.685 1,8% -6,9% 100, 
110 18 

≥ 2001cc  B/D 467 0,3% 382 0,2% -18,2% 160 18 
B/D Ara Toplam   151.456 96,9% 197.718 97,1% 30,5%     

           

<=1600cc HİBRİT 58 0,0% 48 0,0% -17,2% 45, 50, 
60 18 

1601cc - <=1800cc (<=50KW) HİBRİT 0 0,0% 0 0,0%   100, 
110 18 

1601cc - <=1800cc  (>50KW) HİBRİT 4.536 2,9% 4.112 2,0% -9,3% 45, 50, 
60 18 

1801cc - <=2000cc HİBRİT 93 0,1% 1.305 0,6% 1303,2% 110 18 
2001cc - <=2500cc (<=100KW) HİBRİT 57 0,0% 221 0,1% 287,7% 160 18 

2001cc - <=2500cc (>100KW) HİBRİT 86 0,1% 13 0,0% -84,9% 100, 
110 18 

>2500cc HİBRİT 2 0,0% 5 0,0% 150,0% 160 18 
Hibrit Ara Toplam   4.832 3,1% 5.704 2,8% 18,0%     

           
≤ 85 kW ELEKTRİK 23 0,0% 99 0,0% 330,4% 3 18 
86kW - ≤ 120kW ELEKTRİK 0 0,0% 0 0,0%   7 18 
≥ 121kW  ELEKTRİK 67 0,0% 74 0,0% 10,4% 15 18 
Elektirik Ara Toplam   90 0,1% 173 0,1% 92,2%     

           
Toplam   156.378 100,0% 203.595 100,0% 30,2%     
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