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Geçtiğimiz Ekim ayında Şanlıurfa’da düzenlenen 41. OYDER Bölge Bayii Toplantısı’nda, 
birçok markanın yetkili bayilerinin aralarında bulunduğu ve otomotiv gündemindeki olası 
değişiklikler ile ilgili vaziyetler gündeme taşındı. OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat 
Şahsuvaroğlu toplantının ilk konuşmacısıydı. OYDER’in gündemindeki planlardan bahseden 
Murat Şahsuvaroğlu, aynı zamanda OYDER’in otomotiv sektöründeki konumunun önemi 
hususundaki tespitlerini de dinleyicilere hatırlatmaktan geri durmadı.

Hurda teşvı̇kı̇ ve kamu bankaları 
faı̇z oranlarında OYDER etkı̇sı̇

41. Bölge Diyalog Toplantısı - Şanlıurfa

OYDER
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“OYDER KİMDİR?”

Konuşmasına “Oyder kim?” 
şeklinde soru yönelterek başlayan 
Şahsuvaroğlu, OYDER’in bugüne 
kadar gelmesindeki büyük çabanın, 
rakamlar üzerinden de gayet açık 
belirgin olduğunu dile getirdi. “OYDER 
5 milyon metrekarede yapılanmış, 
yatırım yapmış bir STK. Bu yatırımları 
yaparken 10 milyar dolar öz sermaye 
ile geleceğine yatırım yapmıştır. Şu 
an 70 bin çalışanı var. Bunlar çok 
kıymetli rakamlar. 100 bin dolaylı 
istihdamımız var. Peki, biz ne 
yapıyoruz? Satış, servis, yedek parça, 
ikinci el satış, sigorta, araç kiralama, 
hasar onarımları yapan entegre bir 
sistemi çalıştırıyoruz. Bunları aynı 
çatı altında toplayarak, gerçekten 
muasır medeniyet seviyesinde bir 
noktaya taşıyarak hizmet veriyoruz. 
47 tane markanın da temsiliyetini 
gerçekleştiriyoruz. Yani bizler bu 
markaların sahadaki neferleriyiz.” 
diyerek, OYDER’in bünyesindeki etkin 
işleyen çarkın önemli dişlilerinin de 
kalem kalem üzerinde durmuş oldu. 

 “OYDER İÇİNDE GENÇ OYDER!”

OYDER’İn içinde yapılanmış yeni bir 
sistemden bahseden Şahsuvaroğlu 
Genç OYDER’i kurmalarındaki amacı 
dile getirirken, tohumdan yetiştirilen 
bir genç kadronun üzerine hassasiyetle 
eğildiklerini, kendi iç bünyelerinde 
aynı zamanda bir okul görevini 
üstlendiklerinin altını çizdi.

 “Genç OYDER’i kurmamızın sebebi 
sektörün bizden sonra da devam 
etmesidir. Çünkü bizler büyük emeklerle 
evlatlarımızı okutuyoruz, yurt dışında 
eğitim aldırıyoruz, sonra dönüp 
buraya geldiklerinde işi beğenmeme 
yönünde tavırlarını görüyoruz.  Bizler 
çocuklarımızı işimizin sayesinde 
Amerika’ya Avrupa’ya gönderiyor, 
master yaptırıyoruz. Dolayısıyla dönüp 
bu işi belli noktaya getiren atalarımızın 
yanında olup onların yükünü de 
bölüşmemiz lazım. Bunun önündeki en 
büyük kapı da GENÇ OYDER. Her biri 
pırıl pırıl gençler olan meslektaşlarım, 
bu yapı ile diğer arkadaşlarına ışık 
tutuyor, onların mesleğe yakın 
olmalarını teşvik ediyorlar. Kendilerini 
bu çabalarından dolayı kutluyorum ve 
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tüm meslektaşlarımın da bu gençlere 
destek vermelerini arzu ediyorum.”

  “GÖRSEL VE YAZILI MEDYADA OYDER 
HAMLESİ”  

Hem görsel hem de yazılı medyada 
Oyder’in icraatlarından bahseden 
Şahsuvaroğlu, sektörün içindeki 
değişimlerin arasında OYDER’in çok 
önemli konumunu bir kere daha 
üzerinde vurgu yaparak hatırlattı. 
Ankara ile temaslarının arasını 
açmadan, sık sık kendilerini sektör 
bazına her daim hazırda bulunduklarını 
dile getiren Şahsuvaroğlu, OYDER’in 
ülke ekonomisindeki paha biçilmez 
yerinde, ekonominin güncel seyrindeki 
değişkenlikler üzerinde söz hakkına 
sahip olduklarını ifade etmiş oldu.

“Biz göreve gelmeden önce de Oyder 
çok önemli bir dernek olduğunu her 
mecrada göstermekteydi. Fakat bizim 
göreve geldiğimiz zamanla eşzamanlı 
olarak, sektörde bir kriz durumu hâsıl 

mevduat faizlerinin düşmesi ile beraber 
otomotivin üzerindeki faiz yükünü 
hafifletmek amacıyla kamu bankalarının 
sancağı devralması sağlanmış ve düşük 
faizli kampanyanın ortaya çıkmasına 
vesile olunmuştur. Bu direk bu derneğin 
yani sizin çalışmanızdır.”

Ankara ile dirsek temaslarından 
bahseden Şahsuvaroğlu, sürekli Ankara 
ile iletişim halinde kalarak derneğin 
yüzünün unutulmamasını istediğini dile 
getirdi. 

 “Ankara diyaloglarını çok sıkı tutmaya 
devam ediyoruz. Çünkü her sonuca 
Ankara’da varabiliyorsunuz. Benim 
şahsen haftada iki günüm Ankara’da 
geçiyor. İsmimizi her tarafta bütün 
kamu kuruluşlarının hafızasına yerleşik 
şekilde nakş ettirmeye çalışıyoruz. 
Yine Ticaret Bakanlığı’nda olan birkaç 
problemimiz vardı. Sayın Bakanımızın 
katılımı ile beraber İstanbul’da çok 
yoğun bir katılımla ona sorunlarımızı, 
dertlerimizi aktardık. Kendisi de 
notlarını aldı. Bugün o notların bir 
kısmının neticesini de gördük.” diyerek, 
bakanlıkların Oyder ile yakın temasta 
bulunarak, güncel meseleler üzerinde 
çare üreten bir yapılanma olmanın, 
marka değerleri üzerindeki ağırlığın 
dikkatini çekti.

 “BDDK KARARLARINDAKİ KREDİ 
LİMİTLERİ ÜZERİNDE OYDER ETKİNLİĞİ” 

BDDK kararlarında alınan kredi kullanım 
limiti ve hurda masraflarının OYDER’in 
hamlesiyle artırılması sektör içinde çok 
önemli bir adımdı. Buradan da üzerlerine 
binen önemlilik esasına sözü getirmeye 
çalışan Şahsuvaroğlu, OYDER’in ülke 
ekonomisinin geleceği içerisindeki payını 
verdiği örneklerle iyice yenilemiş, akıllara 
kazımış oldu. 

“BDDK kararı vardı biliyorsunuz. 50 bin 
TL ile başlayan daha sonra yine bizlerin 
çabası ile 100 bin liraya çıkarılan taşıt 
kredileri limiti konusu vardı. Bu limit son 
kur artışlarından etkilenmemek amacıyla 
120 bin liraya yine Oyder’in önerisiyle 
çıkarılmıştır. Kredi vadesi ise 48 aydan 60 
aya yine Oyder’in önerisiyle artırılmıştır. 
Hurda masraflarının ÖTV ile uyumsuz 
olmasından dolayı sorunlar yaşanıyordu 
ve 45 bin TL olan masrafları başlangıcı 

oldu. Otomotiv Pazarı 1 milyonlar 
seviyesindeyken geçen sene Haziran 
ve  Ağustos seçimleri ile birlikte önemli 
bir  dalgalanmayla karşılaşmış, kamuda 
bir savunma pozisyonu hâsıl olmuştu. 
OYDER bu süreçte hem Ankara’da 
yaptığı lobi faaliyetleri ile hem de yazılı 
ve görsel medyada her mecrada; sektör 
tarafından kendisine iletilen sorunları 
söyledi, ilgili yerlere bunları iletti. 
Öyle bir ortama gelmiştik ki, kurların 
yükseldiği, faizlerin 3.10’ları aştığı ve 
nakit daralmanın yaşandığı bir ortamda 
araç alımını kimsenin düşünmediği 
bir zamanı yaşadık. Ancak bu durumu 
bir STK olarak çıkıp anlatmak, ilgili 
yerlere iletmek görevimizin ağırlığını 
da omuzlarımızda olanca gücüyle 
hissettik. Bunun için bütün TV’lerde 
programlara çıkarak meslektaşlarımızın 
sesini duyurmaya gayret ettik. Dedik ki 
“Bırakın otomobil almayı, kimse evine 
ekmek almayı bile düşünürken, niye 
otomobil alsın? Niye konut alsın? Yüzde 
25-30 faiz kazancı varken insanlar 
yatırım yapmaz.”  Gelinen noktada 

OYDER
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70 bin TL’ye yine Oyder’in çabaları ile 
yükseltildi. . ÖTV konusunda ise Ağustos 
ayındaki kur dalgalanmaları, enflasyon 
ve faiz üçgenine sıkışan ticareti, özellikle 
otomotiv sektörü derneklerinin ve bizim 
temaslarımızla, sürekli her yerde dile 
getirmemizle hükümetimiz dikkate aldı. 
Geçen sene Ekim ayı sonunda ÖTV ve 
KDV indirimleri hayatımıza girdi. Bu 
faydaları sağlayan derneğinize lütfen 
her platformda sahip çıkın. Oyder her 
platformda Otomotiv Yetkili Satıcılarının 
sesi olmaya devam edecektir. Yine 
yılsonuna kadar olan ÖTV ve KDV desteği 
2019 Mart ayının sonuna kadar uzatıldı. 
Bu da yeterli olmamıştı pazar için ve yeni 
girişimlerimiz ile hepinizin bildiği üzere 
30 Haziran’a kadar ikinci kez uzatıldı.”

 “HURDA TEŞVİKİ VE KAMU BANKALARI 
FAİZ ORANLARINDA OYDER ETKİSİ”

Showroomlardaki hareketliliğin, kamu 
bankalarının baz faiz oranlarını indirmesi 
ile yakından bir alaka olduğunu dile 
getiren Şahsuvaroğlu, “Hurda teşvikini 
10 bin liradan 15 liraya çıkarılması 8 
bin liradan 12 bin liraya çıkması Nisan 
ayındaki torba yasaya eklendi. Kamu 
bankaları kampanyası ile ilgili yaptığımız 
girişimler sonrası bu mecralardan %0.49 
-%0.69 oranlarının çalışılmasının önemli 
olduğunu tüm sektör dernekleri ile 
beraber Bankalar Birliği Başkanımıza 
giderek anlattık. Bu görüşmelerin 
neticesinde Kamu bankaları baz faiz 
oranını % 0.99’a indirdiler. İndikten 
sonra üretici firmalar, herkes kendi 
bütçesi ile katılarak taşıt kredi faiz 
oranlarını % 0.49’un anonsu yapıldı. 
Burada da Oyder’in emeği fazlasıyla 
var. Çok yoğun bir trafik yönetilmiştir 
ve % 0. 49’un anonsu ile beraber 
showroomlarımızda bir hareketlilik oldu. 
Ama yansır mı satışlara diye baktığımızda 
bunu önümüzdeki aylarda daha rahat 
müşahede edeceğiz.” diyerek, gelecek 
dönemki iş takviminde bu gibi hamlelerin 
önemli bir yerinin olduğu vurgusunu 
yaptı.

Dünya otomotiv pazarını elindeki sayısal 
bulgularla dile getiren Şahsuvaroğlu, 
“Dünya otomotiv pazarından bahsetmek 
gerekirse son on senede 77 milyondan 
kabaca 100 milyona gelmiş. Bu sene 
yüzde iki geriye doğru geliyor ama 98 
milyon adet satış öngörülüyor dünyada. 

4, gayri safi milli hasılaya katkısı ise 
yüzde 5.5 seviyesinde. En önemli 
konularımızdan birisi ise eski araçların 
trafikten çekilmesi konusudur.  Bugün 
ülkemizde toplam motosiklet vb araçlar 
hariç 17 milyon araç var. Bunlar içinde 
16 yaş üstü 5 milyon 900 bin, 20 yaş 
üstü ise 4 milyon 577 bin eski aracımız 
karayollarımızda dolaşım halinde. 
Öncelikle yakıt tüketimleri fazla olan, 
çevreyi daha fazla kirleten, güvenlik 
sistemleri yeni araçlara göre çok çok 
düşük olan 4 milyon 500 bin tane, 
ekonomik ömrünü tamamlamış olan 
araçların trafikten çekilmesi son derece 
önemli bir konudur.”

Bugünkü ortamda Otomotiv ekosistemi 
içindeki problemlerin sebeplerinden 
birisinin de yetkili satıcılıklardaki 
eksen kayması olduğuna vurgu yapan 
Şahsuvaroğlu: 

“Bugün aslında yaşadığımız 
problemlerin ana sebeplerinden birisi 
yetkili satıcılık mesleğimizden eksen 
kaymasına uğramamız. Dolayısıyla tek 
sermayeyi ikiye üçe böldüğümüzde, 
otomotiv Yetkili Satıcılarımız 
piyasa şartlarından negatif olarak 
etkilenmekte. Bir de bunun üstünde 
genel işlemler bazında yaşanan 
karsızlık ve filo uygulamaları bizi yine 
derin bir kargaşaya itiyor. Yoğun 
hedef baskısı ise bu daralmada bizi 
en çok etkileyen unsurların başında 
geliyor. Müşterilerimiz artık daha fazla 
donanımlı, Y ve Z kuşağının talepleri 
değişiyor. Marka sadakati eskisi kadar 
yüksek değil. Bununla birlikte teknolojik 
gelişmelerden ötürü doğacak tehditler 
de var. Ama bu tehditler ile beraber 
fırsatlar var, eğer iyi okuyabilirsek.” 
diyerek karsızlığın önüne ne gibi planlar 
ve hamleler yaparak geçilebileceği ve 
teknolojik gelişmeleri de iyi takip ederek 
iş verimliliğinin artırılması gerektiğini 
ifade etti.

“İKİNCİ EL ÇOK ÖNEMLİ BİR KAR 
MERKEZİ!”  

Sıfır araç satışlarının yanındaki ikinci 
el araç satışlarına olan yetersiz ilgiyi 
odağına alan Şahsuvaroğlu, “Ama 
ikinci eli hep ıskalıyoruz. İkinci el 
çok önemli bir kar merkezi. Şöyle 
bir avantajı var; bir plazadan alınan 

Yani bazen dünyada otomotiv yetkili 
satıcılık sistemi bitecek diye duyuyoruz. 
Elbette üreticiler fabrikalarını kapatırsa 
bitecektir. Fabrikalar araç üretmeye 
devam edecekse, hibrit olsun, elektrikli 
olsun sonuçta bu araçlar tüketici ile 
buluşacak. Belki bu işin şekli değişir ama 
yetkili satıcılık sistemi özellikle bizim 
plazalarımız üzerinde devam edecek.” 
şeklinde dile getirerek, yetkili satıcılık 
sisteminin rolünün uzun bir dönem daha 
etkin bir şekilde devam edeceğini anlattı.
 
“YETKİLİ SATICILIK SİSTEMİNDEKİ EKSEN 
KAYMASI”

“Otomotiv sektörü Türkiye’de neyi ifade 
eder? Toplam ülke ihracatının hemen 
hemen yüzde 20’sini oluşturuyor. 
Vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 
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ikinci el aynı model aynı kilometredeki 
aracın fiyatıyla dışarıda satılan araç 
arasında önemli farklar var. İşte bu da 
sizin tesisinizin,  işinize koyduğunuz 
sermayenin, yaptığınız büyük yatırımın 
ve sektördeki güvenilirliğinizin kanıtıdır. 
Dolayısıyla ikinci el ile ilgili ciddi manada 
bizler elimizi taşın altına koyacağız. 
Buradaki pastayı kendi lehimize 
döndürmenin yollarını arayacağız. Bu yıl 
sıfır satışlarının hemen hemen 16 katı 
kadar ikinci el araç satılıyor. Türkiye’de, 
2018de 512 bin araç satılmış. 2019’un 
eylülünde de 277 bin yani yüzde 45 bir 
düşüş var. Aynısını ikinci ele baktığınızda 
da görüyorsunuz. İkinci elde yüzde 4 
sadece düşüş var, 4 milyon 450 bin adet 
ikinci el araç satılmış. Biz bu ikinci el 
araç satışının sağında solundayız. Ancak 
en güvenilir ve en kaliteli hizmeti tek 
çatı altında sunan bir Yetkili Satıcıların 
İkinci elin merkezinde olmamız lazım.” 
diyerek, ikinci el satışlarında Otomotivin 
kalbi konumunda olan Yetkili Satıcıların 
daha etkin rol üstlenmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 

“YENİ ÇALIŞMA EKOSİSTEMİNDE 
PERSONEL KONSANTRASYONU”  

Konuşmasının sonuna doğru yeni 
çalışma ekosisteminde, personeli 
elde tutmanın önemine vurgu yapan 
Şahsuvaroğlu, sözlerini şu şekilde 
sonlandırdı: “Benim için en önemli 
şey, personel. Personel yönetimini ayrı 
bir gözle ayrı bir konsantrasyonla ele 
almamız lazım. Çünkü şimdi yeni nesil 
sabah sekiz akşam sekiz gibi çalışma 
ortamı hayal etmiyor. Yeni çalışma 
ekosistemi peşinde. O yüzden niye 
gençlerimiz işe sahip çıksın diyoruz. 
Eğer sahip çıkmazlarsa kendi işimiz 
yönetilemeyecek hale gelecek.”

 “SERVİS KANALININ VAZGEÇİLMESİ 
MADENİ YAĞ”

Petrol Ofisi Otomotiv Satışlar Saha 
Müdürü Deniz Arıkan, Petrol Ofisinin 
Pazar payındaki etkinliğini dile 
getirirken aynı zamanda, madeni yağın 
kendi sistemleri içerisindeki etkin 
rolünü şu şekilde dile getirdi. “Madeni 
yağ baktığımızda servis kanalının 
vazgeçilmezi. Madeni yağın gelişimine 
nelerin katkı yaptığına bakacak olursak 
ilk olarak karşımıza çevre emisyonları 

ürün karışımı elde ediyoruz. Petrol Ofisi 
olarak bu nokta gözbebeklerimizden 
biri. Farklı ürün gelişimleri ve 
teknolojisinin Türkiye’deki merkezi 
burası.”
 
Yapı ve Kredi Bankası Taşıt Kredileri 
Pazarını domine etmek üzere çalışıyor. 
Bankacılık tarafında elindeki rakamlar 
üzerinden değerlendirme yaparak 
konuşmasına başlayan Alpaslan, “Taşıt 
kredilerinde tabi ki araç satışlarına 
paralel olarak bizim de kredi hacmimiz 
oldukça düştü. Yaklaşık 52 milyarları 
gördüğümüz sektör 37-35 milyarlara 
düştü. Yılsonunda da 32 milyara kadar 
inmesi bekleniyor. Buna paralel olarak 
ortalama kredi tutarları 77 bin TL’ler 
kadar çıktı. Araç satış fiyatları arttıkça 
bizim de ortalama kredi tutarlarımız 
artmış oldu. 2019’un ilk 9 ayında taşıt 
kredisi sektörü yaklaşık yüzde 20 
küçülmüş durumda. Yapı Kredi olarak 
biz biraz daha şanslıyız. Geçen sene 
büyümüştük. Bu sene büyüyemedik 
ama küçülme oranımız sektörünün 
ortalamasının oldukça altında. Onay 
oranımız markalar bazında yüzde 60, 
ortalama vademiz de 30 ay.”
“Taşıt kredilerinde enteresan bir durum 

çıkıyor. Euro 4-5-6 geçişleri daralan 
aralıkta ve bu regülasyonlar madeni yağ 
tarafında karşılanması önemli bir hale 
geliyor. Bu tarafta ciddi regülasyonlar 
söz konusu. Yine yakıt tasarrufu ve 
sürtünmenin azaltılması buna bağlı, 
ısı kayıplarının minimuma indirilmesi 
motor yağında beklenen en önemli 
özelliklerinden birisi. Daralan motor 
hacimleri, buna yönelik vergiler motor 
hacmi düştükçe vergilerin de avantajlı 
pozisyona gelmesiyle buna bağlı olarak 
performansı da artırmak için yükselen 
motor basınçları motor yağlarındaki 
beklentiyi daha da yüksek hale 
getiriyor.”

“POTEM NEDİR?”

Kendi bünyelerindeki yapılanmalardan 
birisi olan Petrol Ofisi Teknoloji 
Merkezi’nden kısaca bahseden Arıkan, 
sözlerine şu şekilde devam etti. 
“Petrol Ofisi teknoloji merkezini sizlere 
tanıtmak istiyorum. Teknoloji merkezi 
yakın coğrafyanın en büyük madeni yağ 
teknoloji merkezi. Potemde 1000’den 
fazla ürün çalışması 350 farklı olarak 

Petrol Ofisi Otomotiv 
Satışlar Saha Müdürü
DENİZ ARIKAN

Yapı Kredi Bankası 
Tüketici Kredileri Müdürü
ALPER ALPARSLAN

OYDER



11

var. Bir döneme kadar bankalar kredi 
pazarına tamamen hâkimdi. Sonradan 
finansman şirketleri oyuna dahil 
oldu. Hızlı çözümleri, alternatif çözüm 
süreçleri çok hızlı bir şekilde pazarı 
aslında bankalardan aldılar. 2015 yılına 
kadar aslında taşıt sektörüne oldukça 
hâkimdi bankalar. Sonra finansman 
şirketleri çok daha hızlı çözümler 
üreterek aslında bu pazarı bankaların 
elinden aldı. Bankalarda son iki yıldır 
bu konuda çok ciddi atak yapıyor. 
Özellikle ekranlarımızla sadece bireysel 
kredilerin değil, ticari taşıt kredilerinin 
de showroomda çözecek şekilde ekran 
geliştirmelerimizi yaptık. Tahmin 
ediyoruz iki yıl içinde bankalar tekrar bu 
pazarı finans sektöründen çok daha hızlı 
çözümlerle geri alacak.”

Alper Alparslan’ın konuşmasını 
bitirirken değindiği son şey ise şu oldu: 
“Son olarak tüketici kredi eğiliminde 
2018-19 yılında çok ciddi bir düşüş 
var. Burada araç satışları da etkili 
ama özellikle kriz dönemlerinde zaten 
krediden müşterilerin uzak durduğuna 
şahit oluyoruz. Bu taşıtta böyle, konutta 
da böyledir. Tablo tahmin ediyoruz 
2020’den sonra çok daha iyi bir noktaya 
gelecektir.”
  
Konuşmasının ana hattındaki konu 
otomotiv ekosistemi olan Çınar Noyan, 
gelecekte sektörü bekleyen önemli 
değişiklerin çevresinde otomotiv 
payının ne gibi bir konuma geleceği ya 
da gelmesi muhtemel olacağı üzerinde 
konuştu.

“Bugün otomotiv ekosistemi ve gelecek 
üzerine konuşacağız. Gelecekte 
bizi neler bekliyor. Herkes diyor ki 
hibritler, elektrikliler, otonomlar. 
Biraz o ihtiyaçlar nereden çıktı, 
neler olması muhtemel biraz onlara 
bakacağım. Şimdi ekosistem üç temel 
oyuncuyu barındırıyor içinde. Üreticiler, 
sağlayıcılar, yetkili satıcılar. Bu üçünün 
birbirini de etkileyerek otomotivi 
insanlara kavuşturduğu bir sitem bu. 
Bu sistemi dışarıdan etkileyenler de 
var. Nitekim Murat Bey’in sunumunda 
hem üreticilerin hem de sağlayıcıların 
ne durumda olduğu zaten malumunuz. 
Hükümet politikaları, memnuniyet 
çalışmaları her şey ekosistemi etkiliyor 
ve hiçbiri birbirinden bağımsız değil. 

Üreticiler sağlayıcıları, sağlayıcılar yetkili 
satıcıları etkiliyor. Dolayısıyla herkes 
aynı gemi içinde birbirini etkiliyor.”

 “DEĞİŞİM NEREDE ve NEREDEN?”

Ekosistem içerinde otomotiv 
dünyasının da değişen ekosistemine 
dikkatleri toplayan Çınar Noyan, “Artık 
değişiyoruz. Elektrikliler geliyor, hibritler 
çıktı piyasaya. Hâlbuki yeni teknoloji 
dediğimiz elektrikli otomobillerin 
teknolojisi 1900’lü yılların başında 
Amerika’daki satışların yüzde kırkı 
elektrikli. Aslında biraz da geriye 
dönüyoruz. Bu ihtiyaç nereden çıktı? 
Biraz onun üzerinde konuşalım. 

Dört temel sebebi var birincisi 
dünyadaki petrol rezervlerinin 
yetersizliği. İkincisi, herkesin dilindeki 
çevre duyarlılığı. Artık nefes alamaz 
hale gelmemiz. Üçüncüsü de ortada 
yenilenme pazarı var. En sonunda da 
vazgeçilemez, değiştirilmez değişim ve 
gelişim. Bu dört temel sebep yüzünden 
otomotiv sektörü değişmek durumuna 
bırakıldı.” diyerek, değişimin kapıda 
olduğunu ve ne sebeplerden ortaya 
çıktığını dile getirdi.

“ÇİN GELECEĞİN EKONOMİK SEYRİNİ 
BELİRLEYECEK”

Konuşmasında, çeşitli bulguların 
sayısal rakamları üzerinden analizlerde 
bulunan Çınar Noyan, dünya 
ekonomisinin yavaş yavaş Çin eksenli 
olmaya doğru gittiğini dile getirdi. 

“Geçenlerde dünyanın en büyük 500 
şirketinin listesi yayınlandı. Tarihinde 
ilk kez, ilk 500 içinde Çin firmalarının 
toplamı, Amerikan firmalarının 
toplamını geçti. Birinin 136, öbürünün 
124 tane firması var. Bu ekonominin 
de Çin’e kaydığını gösteriyor. Bir de 
dünyanın en büyük bankası seçildi 
geçenlerde. İlk 4’ü Çin. Toplam 10 
tanenin içinde Amerikan bankası topu 
topu 2 tane. Üretim, ekonomi, gelecek 
Çin’e gidiyor. Dolayısıyla onların 
üretiminin dünyaya hükmedeceğini 
gösteriyor. Şimdilerde onlar neyi tercih 
edeceklerse, arz onlardan gelecek. 
Onlar neyi tercih ediyorlar? Elektrikliye 
ihtiyacımız var diyorlar. Şu anda batarya 
üretiminin büyük oranda üretimi Çin’de 
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yapılıyor. Mühendisliği içinde yapılıyor. 
Her yeni gelen de oradan alıyor.”

“YAKIN ZAMANDA İÇTEN YANMALI 
ARAÇLAR KALKACAK!”

Otomotiv dünyasının önümüzdeki on 
yıllar içerisindeki değişme trendleri 
tablosuna bakıldığında, hemen her 
firmanın dizel araçları yavaş yavaş 
tedavülden kaldıracağını, yerine 
ise hibrit ve hatta otonom araçlar 
getireceğini dile getiren Noyan, elindeki 
liste üzerinden marka bazında yeni 
dönem planlarını açıkladı. “Şimdi 
burada size şunu hazırladım. Markaların 
açıklamalarını yazdım. Diyor ki Toyota 
Avrupa’da dizel satışımız 2019’da 
durduruyor. Kia diyor ki dizel motoru 
artık geliştirmeyeceğiz. Renault dizel 
araçların yavaşça piyasadan kalkacağını 
söylüyor. Nissan da keza Renault ile 
ortak olmalarına rağmen daha cesurca 
dizeli durduracağız diyor. Fiat Chrysler 
grubu 2020’den itibaren durduracağım 
diyor. Subaru zaten durdurdu. Volvo 
dizelleri hibritlerle değiştireceğim diyor. 
Volkswagen gurubu henüz açıklama 
yapmamış olmakla beraber Avrupa’daki 
tesislerini elektrikliye çevirme planları 
yapıyor. Ford da dizelle birlikte hibrit 
satışlarını pazara sunacağım diyor. Yani 
değişim kapıda. Yakın zamanda içten 
yanmalı araçlar kalkacak.”

“ARTIK OYUNUN KURALLARI 
DEĞİŞİYOR!”

Otomotiv sektörünün gelecek yıllardaki 
kar raporu üzerindeki tahminleri dile 
getiren Noyan, “Otomotivin 2017 
cirosunun 226 milyar dolar olduğu 
dünya çapında net karının da 3.7 milyar 
olduğunu söylüyor. Yeni kar merkezleri 
sadece bu oluşum gelirinin yüzde 1’ini 
oluşturuyor bugün itibariyle. Tahminler 
şöyle; 2025 itibariyle kar oranınız yüzde 
1.63’den yüzde 1.55’e düşecek diyor. 
Bunun içindeki yeni kar merkezlerinin 
getirdiği pay yüzde 17’ye çıkacak diyor. 
Ya bu değişime ayak uydurursunuz 
ya da bu karlardan muaf olursunuz. 
Bunlar otomotivin geleceği için önemli 
şeyler. Demin söyledim. Hem kar olarak 
hem sistem olarak oyunun kuralları 
değişiyor.”, değişime ayak uydurulmazsa, 
kar üzerindeki ciddi sıkıntıların da kapıda 
olduğunu söylemiş oldu. 

ortamında güçlü sermaye ekonominin 
birinci kuralı. Ama bugün işinizin dönmesi 
için gayrimenkullerinizin değerinin altına 
likidite edilmesi gerekiyorsa edilmelidir. 
Aksi halde sizi zora sokacaktır. Bu 
karsızlık ortamı bir müddet daha devam 
edecek gibi görünüyor. İkincisi değişen 
kar merkezleri ve ikinci el. Bundan 
sonra sıfır araç satışı üzerinden para 
kazanmak kolay değil. Dolayısıyla değişen 
kar merkezlerini doğru belirlemek ve 
ona göre yatırım yapmak gerekiyor. 
Üçüncüsü dünya yenileniyor teknoloji 
gelişiyor dijitalleşiyoruz. Buna 
ayak uydurmak zorundasınız. Artık 
showroomunuzda müşteri bekleme 
dönemi geçti.   Dördüncüsü de nitelikli 
iş gücü. Son olarak da kimse tek başına 
ayakta kalamaz. Aynı enerjiyi sinerjiye 
dönüştürmeye ihtiyacı var.”

 “PEKİ YETKİLİ SATICILAR 
NELERİN ÜZERİNDE DİKKATLERİ 
YOĞUNLAŞTIRMALI?”

Konuşmasının son maddelerinden biri 
olan, yetkili satıcıları bekleyen önemli 5 
konu üzerinde duran Noyan, sözlerine 
şu şekilde devam ederek, dinleyicilerin 
üzerinde dikkatleri toplamış oldu:

“Yetkili satıcıları bekleyen önemli 
konular toplamda beş madde. Birincisi 
karsızlık ve sermaye kaybı. Bugünün 
Türkiye’sinde olduğu gibi karsız, düşük 
karlarla sermayenizi yönetmeye devam 
ederseniz sermaye kaybınız kaçınılmaz 
olacaktır. Öz sermayeyi koruyamadığınız 
sürece bundan sonra ne yazık ki krediye 
girecek. Bu karsızlık ortamında da daha 
dibe gideceksiniz bu yüzden karsızlık 
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