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Hem sermaye, hem know how, hem bütün emeğini çoluğunun çocuğunun geleceğini bu işe 
bağlayarak metrekaresini büyütüyor, sermayesini büyütüyor, insan kaynağını büyütüyor. 
Yılların birikimi ile sektör de bir yere geliyor. Fakat o birikimi maalesef 2018’de 2019’da 
kaybettik. Ama umuyoruz ki 2019 sektör adına en kötüsü olsun ve 2020 sektörün yeniden 
çıkışının adı olsun diye ümit ediyoruz.

Otomotiv sektörü 2019 
değerlendirmesi ve 2020 yılı 
beklentileri

43. Bölge Diyalog Toplantısı - Mersin
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Konuşmasına Avrupa ve diğer dünya 
ülkelerindeki mevcut pazardaki 
otomobil satış miktarları üzerinden 
başlayan Oyder Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu, gelişmekte olan 
ülkelerin çok daha üzerinde bir 
performansımız varken 2018 ve 
2019’daki gerilemenin getirdiği 
sonuçların üzerinde bir performans 
sergileyerek aradaki Pazar açığının 
kapatılması gerektiğinin önemini 
vurguladı. 

“Biraz önce de bahsettim 2015-16-17 
yıllarında pazar milyon mertebelerine 
geldi. Burada ciddi bir emek var. 
Herkesin yoğun katkısı var, özellikle 
yetkili satıcılık sistemi çok ciddi olarak 
fedakarlıklar yaptı. Hem sermaye, 
hem know how, hem bütün emeğini 
çoluğunun çocuğunun geleceğini 
bu işe bağlayarak metrekaresini 
büyütüyor, sermayesini büyütüyor, 
insan kaynağını büyütüyor. Yılların 
birikimi ile sektör de bir yere geliyor. 
Fakat o birikimi maalesef 2018’de 
2019’da kaybettik. Ama umuyoruz ki 
2019 sektör adına en kötüsü olsun ve 
2020 sektörün yeniden çıkışının adı 
olsun diye ümit ediyoruz.”

Dünya otomotiv satış rakamlarına 
değindikten sonra, araç sahipliği 
bazında bazı ülkelerden örnekler 
veren Şahsuvaroğlu, Türkiye’deki 
her 1000 kişiye düşen araç sahipliği 
sayısının diğer ülkelere oranla oldukça 
düşük olduğunu ve rakamın sadece 
219 adette kaldığını söyledi. 
 Hurda teşvikinin ülkemizde çok 
önemli olduğunun altını çizdikten 
sonra, araç yaş ortalamasını yukarı 
çekilmesi gerektiğini vurgularken 
yine rakamlar üzerinden örneklerle 
durumun ciddi bir çalışma gerektirdiği 
duyurusunu yaptı. 

“Araç yaş ortalaması Avrupa Birliği’nin 
çok gerisinde. Özellikle Batı Avrupa’da 
8, Doğu Avrupa’da rakam 11. 
Türkiye’de ise bu rakam 13. Bundan 
ötürü hurdanın özellikle her sene 16 
yaş ve üstünde hurda uygulamasının 
devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. 
Bunun AB ülkelerindeki örneklerde 
olduğu gibi devamlı hale getirilmesi ve 
yaş sınırını aşmış her aracın Hurdaya 
ayrılabilme imkanı olmalıdır”
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Ülkeler bazında satış grafikleri 
örneğine bir de satılan araçların 
nüfuslara göre bölümü üzerinden 
örnekler veren Şahsuvaroğlu, “Her 
bin kişiye Almanya’da 2018 yılında 41 
adet araç satılmışken Türkiye’de bu 
rakam 2018’de 0,7, 2019’da 0,6 adet 
olabilmiş ancak. 2019’da 480 bine 
düştü. Burada da rakamlar aslında 
önümüzde daha sektörümüz adına 
gidecek çok yolun olduğunun en 
önemli göstergelerinden birisi. Ama 
bunun için neler yapmalıyız hangi 
aksiyonları almalıyız.” Diyerek 2020 
ve ilerisi yıllarda Pazar yarışındaki bu 
açığın kapanması önemini dile getirdi.
  Donanımlı müşterilerin artan değer 
ve nitelik yönündeki taleplerinin 
detayına değinen Şahsuvaroğlu, 
“Hepimiz Pazar normal seyrettiğinde 
bin araba satıyorsak yine bin araba 
satmaya devam ediyoruz. Ama 
günlük müşteri trafiği showroomlarda 
azalıyor. Yani showroom ziyareti 
azalıyor fakat adet olarak satışlarımız 
yine benzer rakamlarla kapanıyor 
demek ki müşteri bir yerlerde aslında 
kendi ihtiyaçlarını tespit ediyor ve size 
geliyor. Eskiden bir araç almadan önce 
showrooma 3,5 kez gelirken şimdi 
bir kere geliyor aracını alıp gidiyor” 
diyerek, müşterilerin genel yapısının 
değiştiğini ve onlarla temasın artık 
farklı mecralarda kurulduğunu ancak 
satışın yine de showroomlarda 
bitirebildiğinin altını çizdi. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka 
önemli konunun da insan kaynaklarını 
etkin bir şekilde kullanmak olduğunu 
dile getiren Oyder Başkanı, yeni 
jenerasyonla birlikte insan kaynağına 
ulaşmada ciddi manada zorluklar 
çekildiğini de hatırlatmadan geçmedi. 

“Yıllarca otomotivde arz talep 
dengesindeki farklılık nedeniyle bizler 
araçları çok rahat satıyorduk. Parası 
kasada duruyordu ve sürekli satışla 
birlikte bisiklet çevirir gibi devam 
ettiği için başka işleri de finanse 
edebiliyordu. Fakat bugün gelinen 
noktada en önemli konulardan birisi 
ciddi manada sermaye yapımızı 
güçlendirmek, yani nakit kalabilmek. 
İşimizi denetlemek, süreçlerin 
takibini yapmak. Kar merkezlerini iyi 
yönetip doğru çalıştırmak. Ve insan 
kaynağını gerçekten etkin kullanmak. 

Çünkü insan kaynağı bizim en önemli 
görünmeyen sermayemiz ve insan 
kaynağı bir bilançoda görünmüyor 
ama şirketlerimiz için en önemli değer 
insan kaynağımız” 

Yapı Kredi Bankası Tüketici Kanal 
Yönetim Müdürü Alper Alparslan, 
konuşmasına tüketici kredilerini ana 
hatlarından ele alarak başlarken, 
otomotiv sektörünü dairesine 
içine alan kısımdan yani taşıt kredi 
oranlarının ülke içindeki payının 
gittikçe düştüğünün vurgusunu yaptı. 

“Taşıt kredileri yıllar geçtikçe 
payını düşüre düşüre 1.49’a geldi. 
Rakamsal olarak ihtiyaç kredilerinin 
290 milyar TL, taşıt kredilerinin payı 
ise 6 milyar TL. Şimdi tablo biraz 
olumsuz gibi gözükse de biz Yapı 
Kredi olarak aslında burada bir fırsat 
görüyoruz. Taşıt kredilerinin gideceği 
yol olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz 
şunun farkındayız. Biz taşıt kredisini 
tüketici eğilimleri ihtiyaçları ve sizlerin 
beklentileri doğrultusunda ne kadar 
geliştirirsek, ne kadar işlevsel hale 
getirirsek sizlerin satış kabiliyetine o 
kadar katkı sağlamış olacağız.”

Tüketici kredileri tarafında sektördeki 
iki önemli oyuncunun finansman 
şirketleri ve bankalar olduğunu 
söyleyen Alpaslan, taşıt kredisi 

tarafında 2012’den sonra finansman 
şirketlerinin çok ciddi ataklar 
yaptığının vurgusunu yaptı. Özellikle 
bayilerdeki hızlı çözümlemelerle 
birlikte sonuca giderken süre 
olarak müşterilere hızlı geri dönüş 
sağlamaları sonucu, kredi sektöründe 
hali hazırdaki pastanın büyük dilimini 
finansman şirketlerine kaydığını 
söyledi. 2018’de yaşanan ekonomik 
türbülansta Bankaların hem faiz 
oranlarında hem de onay rasyolarında 
daha güçlü duruş sergilediğini belirten 
Alparslan “Hal böyle olunca finans 
sektörü olarak bankaların taşıt kredisi 
tarafına daha fazla yoğunlaşmasının 
sektör refahı olarak faydalı olacaktır” 
diyerek gelecek ile ilgili düşüncelerini 
paylaştı. 

Alpaslan ayrıca, Yapı Kredi Bankası’nın 
otomotiv sektörüne olan ilgisini şu 
şekilde dile getirdi:

“Biz bugün sizlerin showroomlarında 
otuz dakika içerisinde bireysel 
taşıt kredisini kullandırtmaya 
götürebiliyoruz. Başvuruyu alıyoruz, 
krediyi değerlendiriyoruz, sonra da 
kullandırmaya gidebiliyoruz. Artı, 
ticari taşıt kredilerine bunu Türkiye’de 
ilk ve tek Yapı Kredi yapıyor, Ticari 
taşıt kredilerini de aynı şekilde 
showromlarda kullandırabiliyoruz.”

Burada hemen bir parantez açmak 
isteyen Alpaslan, ilk etapta bu ticari 
taşıt kredisi ürününü sadece şahıs 
firmaları için açtıklarını ve limited 
ya da anonim şirketleri için biraz 
daha büyük ölçekli kobilere  2020’nin 
Mart ayında lansmanını yaparak 
değerlendireceklerini dile getirdi. 

“Yapı Kredi olarak farkındalık 
yarattığımız bir diğer nokta da ikinci el 
araçlar için verilen krediler. Genelde 
bizim sektörde sıfır kilometre araç 
satışlarında uygulanan faiz oranıyla 
ikinci el araçların faiz oranı farklıdır. 
İkinci elde biraz daha yüksek faiz 
oranları sunulur. Ancak biz kısıtlama 
yapmıyoruz, sıfır kilometre araçlara 
showroomlarda hangi faiz oranını 
sunuyorsak ikinci el araçlara da aynı 
faiz oranıyla devam ediyoruz” diyerek 
kısıtlama yapmaksızın ikinci elde de 
faiz oranlarının değişmeden işleme 
alındığının altını çizdi.

OYDER
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Otomotiv sektörüne daha yüksek 
oranda destek olmaya çalıştıklarını 
dile getiren Alpaslan, 2019 senesinde 
bir miktar zarar etmeyi de göze alarak 
kredi onay oranlarında yüzde 65’lik 
değer ile 2019’u kapattıklarını söyledi.

Beklentilerin de çok çok ötesinde 
bir büyüme gösteren dijitalleşmenin 
müşteri rağbetinde yüksek oranlarla 
karşılaşıldığının vurgusunu yapan 
Alpaslan, “2014 yılında bizim mobil 
bankacılığımızı kullanan müşterilerin 
oranı yüzde 15 iken bugün yüzde 
65’lere geldi. Biz bu tarafın çok hızlı 
büyüyeceğini düşünüyorduk ama 
beklentilerimizin de ötesinde hızlı 
bir gelişim gösterdi. Özellikle belli 
yaş gruplarının mobil bankacılık ya 
da dijital platformlarını kullanma 
rakamlarına gerçekten inanamazsınız 
ama çok enteresan sonuçlar var. 
Şimdi müşterilerimiz dijitalleşiyor. 
O zaman finans sunucular olarak 
bizlerin de daha çok dijital çözümler 
sunma noktasında aksiyonlar alması 
gerekiyor diye düşünüyoruz” diyerek, 
dijitalleşen müşteri çehresinde aynı 
dili konuşmak için gereken hazırlığın 
yapılmasının önemini söylemiş oldu.  

2020 yılı için de dijitalleşme üzerine 
neler yapılabilirin cevabını Yapı Kredi 
olarak aradıklarını söyleyen Alpaslan 

alınan ilk aksiyonlar için de rehin 
sözleşmeleri gibi belgelerin dijital 
platforma dökülmesi yönünde ciddi 
adımlar olduğunu da vurguladı. 

“Hala bazı regülasyonlar var mesela 
rehin sözleşmelerinde mutlaka 
ıslak imza alınması gibi. Ama onun 
haricindeki bütün evrakları bayideki 
kredi kullandırma evraklarını dijital 
platforma dökeceğiz ve dijital imzayla 
halledeceğiz. Yani artık bayilerinizde 
kağıtsız kredi kullandırım sağlamaya 
yönelik aksiyonlarımızı alıyoruz. 
Özellikle dijital platformlar bizim 
çok önemsediğimiz yerler online 
platformlar. Buradan ikinci el 
satışlarının çok ağırlıklı yapıldığını 
görüyoruz. Bizler de Yapı Kredi 
olarak buralara entegre olmak için 
çalışıyoruz.”

Müşterinin araç başvurusu ile beraber 
kredi onayının da online platformda 
etkinleşmesi yönünde çalışmaları 
olduğunu dile getiren Alpaslan, konuya 
ilişkin dikkatleri şu sözleriyle topladı:

“Yapı Kredi bu yıl içerisinde online 
platformlara entegre olarak şöyle bir 
tasarı durumunda. Mesela müşteri 
arabayı beğendi diyelim, satın almak 
istedi ve fiyat bilgisini aldı. Anında 
aynı platformdan ayrılmadan kredi 
başvurusunda bulunacak ve hatta kredi 
kullandırımına kadar gidilebilecek. Bu 
kısım belki 2021 bulabilir ama başvuru 
ve kredi onayı 2020 yılı içerisinde 
halledeceğimiz aksiyonlarımızdan bir 
tanesi.”

Katılımcılardan gelen kredi onay 
süreçlerindeki kolaylığın ne şekilde 
olabileceği sorusuna “2020 yılı için 
bir onay oranı buradan telaffuz 
etmem doğru olmayacaktır ama kredi 
politikamızın değişmeyeceğini yine 
sizlere, tüketicilere ve müşterilerimize 
mümkün olduğunca destek olacağımızı 
rahatlıkla söyleyebilirim” diyen 
Alpaslan, ikinci el araç kredilerinde 
Pazar payında hızla büyüdüklerini ve 
sıfır araçlar için 12 ay vade ile 0 faiz 
uygulamasının ikinci el piyasasında da 
bayiler özelinde aktif hale geleceğinin 
vurgusunu yaptı. 

Sözlerine Petrol Ofisi olarak olarak 
Türkiye’nin 81 ilinde 1700’e aşkın 

istasyon ve 11 akaryakıt madeni yağ 
terminali ile hizmet verdiklerini dile 
getirerek başlayan Arıkan, madeni yağ 
teknolojisinin hızla değişen dünyasın 
tetikleyen faktörler üzerinde durdu. 

“Madeni yağ teknolojisi hızlı 
değişen bir dünyası var. Kabaca 
bunu tetikleyen faktörleri göz 
atacak olduğumuzda ilk olarak 
karşımıza çevre emisyonları 
çıkıyor. Euro 4-5-6 geçişlerinde 
motor yağı regülasyonlarına uygun 
hale getirmeye çalışıyoruz. Yine 
yakıt tasarrufu ve sürtünmenin 
azaltılması motor yağında hayati 
bir önem gösteriyor. Daralan motor 
hacimleri ve buna bağlı olarak 
performansı arttırmak için yükselen 
motor basınçları da motor yağının 
gelişmesini tetikleyen önemli 
faktörlerden biri.

Petrol Ofisi olarak otomotiv 
sektörüne yönelik gerçekleştirdikleri 
iyileştirmelerinden bahseden Arıkan, 
Türkiye’de bulunan tüm binek ve hafif 
ticari arç motor yağlarında pazarın 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri 
otomotiv bayilerinin hizmetine 
sundukları teknik plandaki detayı şu 
sözleriyle dile getirdi. 

“Bugün Petrol Ofis’i olarak binek araç 
ve hafif ticari araçlar için 13 farklı 
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spekte motor yağı üretiyor ve sizlerin 
kullanımına sunuyoruz. 2019’un 
başında piyasaya sürdüğümüz 
maxima hibrit 0 ürünümüz Pazar 
payı hızla artmakta olan hibrit araçlar 
için özel olarak geliştirdi. Yakıt 
ekonomisinin tasarrufu yanında 
yüksek motor performansını da 
kullanıcılarına sağlamakta.”

Sektör bazında kendilerine Pazar payı 
kazandıran ürün grubu maxima motor 
yağlarının olduğu vurgusunu yapan 
Arıkan, “Siz değerli OYDER’e kayıtlı 
yetkili servislerimizin yaklaşık yüzde 
19’unda hali hazırda çalışmaktayız, 
2020 yılı için bu rakamı yüzde 25’lerin 
üzerine çekmek sizlerin de desteği 
ile hedefimiz olacak. “POTEM” Petrol 
Ofisi Teknoloji Merkezi’miz bu noktada 
birçok farklı formülasyon ve testlerle 
uluslararası testlerle yeni ürün 
geliştirme ve yeni motor yağlarını 
piyasaya sunmak için hazırlıklarımızı 
yapıyoruz” diyerek, Petrol Ofisi’nin 
güçlü terminal ve lojistik ağının 
otomotiv sektörüne hızlı hizmet verme 
noktasında avantaj sağladığını dile 
getirdi. 

“Türkiye’nin farkı noktalarına yayılmış 
8 adet terminalimizle normal şartlarda 

5 iş günü olan teslimat süremizi 2019 
yılı içerisinde 3,2 gün gibi bir rakama 
indirdik. 2020 için hedefimiz bunu çok 
daha aşağılara 3’ün altına çekebiliyor 
olmak. Çünkü genelde servislerin hep 
ihtiyacı acil durumda olduğundan hızlı 
hizmet verebiliyor olmak bize burada 
farklılık kazandırıyor güç veriyor 
diyebiliriz” diyerek bahsettiği lojistik 
ağının sektöre olan ciddi desteğindeki 
hıza da yine ayrıca değinmiş oldu. 

Sözlerini bitirmeden önce 
katılımcılardan gelen, hibrit aracın 
yakın planda pazardaki etkisiyle 
beraber motor yağlarındaki olası 
azalışın ne derece sonuca götüreceği 
sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“Yaklaşık yüzde 85’inin pazarı gene 
2035 yılına geldiğimizde içten yanmalı 
motorlu araçlar oluşturacak gibi. Bu 
sebeple hala madeni yağ ve motor 
yağı devam ediyor olacak. Sektörde 
pazara uyumlu olarak hızlı bir 
gelişim gösteriyor. Bugün 0.20 leri 
konuşuyoruz hatta bazı modellerde 
0.16-0.12 gibi yağlara geçiş var. Hibrit 
modellerle birlikte özellikle yakıt 
tasarrufu burada çok önemli, çevreye 
emisyon etkileri çok önemli pozisyona 
geliyor burada da yine trendin bir 
adım önünde olmaya Petrol Ofisi 
olarak her zaman devam ediyor 
olacağız.”
  

“KOŞULSUZ BİR ŞEKİLDE MÜŞTERİYİ 
MEMNUN ETMEKTEN SORUMLUYUZ!”

Sözlerine müşteri memnuniyetinin 
önemine değinerek başlayan Renault 
Mais Genel Müdürü ve CEO’su 
Sn. İzzet Berk Çağdaş, koşulsuz 
bir şekilde müşteriyi memnun 
etmenin sorumluluğunu taşıyarak 
işe sarılmanın sektör içerisindeki 
yapılanmalar ve sonuca giden yollar 
üzerinde çok ciddi yeri olduğunun 
vurgusunu yaptı. 

“Koşulsuz bir şekilde müşterileri 
memnun etmekten sorumluyuz, 
yükümlüyüz çünkü o varsa varız, 
evimize ekmeği onlar sayesinde 
götürüyoruz. Servis satabiliyorsak 
yedek parça satabiliyorsak varız. 
Tekrar o showrooma müşteriyi 
getirebiliyorsak araba satabiliyorsak 
varız. Markanın imajını müşterinin 
gözünde arttırabiliyorsak varız. 
Dolayısıyla müşteri önemli ve 
memnun olacak, dükkanıma giren 
adam memnun çıkacak bu kadar 
basit. Bunun için ne gerekiyorsa biz 
yapmaya hazırız. Ama nelerin gerekip 
gerekmediği de bilmemiz gerekiyor.”

Zaman zaman işletmeler üzerinde 
beliren işletme körlüğü ve marka 
beğenmişliğinin son derece hayati 
bir risk taşıdığını daha önceki 
tecrübelerinden de örnek vererek 
dile getiren Çağdaş, hiçbir şeyin 
daim olmadığını ve günden güne 
değişen dünya üzerinde hiçbir şeyin 
hiçbir şekilde sabit kalmadığının 
da vurgusunu sektör paydaşları 
üzerinden yapmadan geçmedi. 

“BAKİ OLAN MÜŞTERİDİR.”

“Baki olan müşteridir. Müşterinin 
gözünde yarattığınız değerdir. Benim 
bu kritik yolumdaki birinci unsur 
her zaman için müşteri oldu. Öyle 
de olmaya devam edecek ben bu 
görevi yaptığım sürece. Onun için 
herkesin mailini açıyorum bakıyorum 
herkesin mailini okuyorum bana mail 
yazan linkedin’den, whatsapp’tan, 
instagram’dan çünkü artık dijital 
bir çağda yaşıyoruz yalnız değiliz. 
Dünyanın her tarafından Türkiye’nin 
her tarafından müşteri bize 
ulaşabiliyor ulaşmalı da, ne kadar 

OYDER
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dokunabilirseniz müşteriye o kadar 
iyisiniz demektir.”

Otomotiv sektöründeki bayi 
yapılanmasına değinen Çağdaş, 
bayilerin müşteri nezdindeki 
duruşunu şu sözleriyle dile getirdi: 
“Bayi olmadan hiçbir yere adım 
atamazsın. Sen istediğin kadar yatırım 
yap genel müdürlük binaları yap 
şaşalı, girerken 50 tane kapılardan 
geçilsin, hiç önemli değil. Müşterinin 
gidip kapıdan içeri girdiği yerdir senin 
olduğun yer. Markanın imajı da orada 
başlar, güneş orada doğar, orada 
batar. Müşterinin aracını tamir etmeye 
götürdüğü yerdeki servis temsilcisidir 
senin en güçlü noktan. Eğer en güçlü 
noktan en zayıf halkansa geçmiş 
olsun. Yaptığın hiçbir şeyin anlamı 
yoktur o tekerlekler seni bir yerden 
bir yere götürür. O tekerlekler seni 
adam eder vezir eder ya da rezil eder. 
Dolayısıyla bayi önemli olacak, bayi 
para kazanacak.”

 “ÇALIŞANLAR MUTLU OLMALI.”

Marka imajının müşterinin gözündeki 
pozisyonlamanın çalışanı memnun 
etmekten geçtiğini dile getiren Çağdaş, 
“Müşterinin gözünde markanızı öyle 
bir yere pozisyonlarsınız ki siz en 
büyük kötülüğü yapsanız bile müşteri 
sizi oradan alıp indirmez aşağı. Yani 
bunlar otomotiv piyasasının bu 
sektörün gerçekten ayet niteliğindeki 
kurallarıdır bence. Çalışanlar mutlu 
olacak. O kadar küçük şeylerden o 
kadar değerli insanları kaybettiklerine 
şahit oluyorum ki gerçekten insan 
şöyle bir durup düşünüyor. Gerçekten 
bu kadar statik mi metalik mi biraz 
insan faktörünü kalbi ön plana 
getirsek bir an için empati halkası 
içine girsek ve kendimizi onun yerine 
koyup baksak patronlar olarak, üst 
yöneticiler olarak. Olayın çok daha 
farklı boyutta değiştiğini göreceğiz 
ve anlayacağız” diyerek çalışanlar ile 
kurulan empatinin olumlu olmasının 
muhtemel bir süreci farklı boyutla 
ele alma imkanı getireceğinin de yine 
ayrıca vurgusunu yaptı.   

Önümüzdeki yıllarda otomotiv 
talebinin yıllık en az yüzde 5 ortalama 
büyüme oranıyla artması beklentisinin 
olduğunu dile getiren Çağdaş “500 

bin adet Türkiye’de araba satılması 
nedir? aslında hiçbir şey çünkü 
bizim sektörümüz şu an itibariyle 
sektörde yer alan markalar ve onların 
şebekeleri minimum 750-800 bin 
araç satılmasına göre dizayn edilmiş 
durumda. Dolayısıyla bunun altında 
bir adetle karşılaştığımız zaman 
başta bayiler, sonra distribütörler 
ve üreticiler bir zorlanma noktasına 
geliyorlar, peki neden? ciddi bir sabit 
maliyet birikimi olduğu için. Şimdi 
bu şekilde bakıldığında neden bu 
tahmini yapıyorlar bu kuruluşlar yurt 
dışından bize bakıyorlar da bu tahmini 
yapıyorlar.”

“Bir Türkiye’de araç sahipliği bütün 
Avrupa Amerika dünya ortalamasına 
göre bakıldığında tabii ki üçüncü 
dünya ülkeleri alt gelişmiş ülkeler 
vs bunları çıkartıp bakmamız lazım 
baktığınızda şunu söylüyor her bin 
kişiye 160-165 tane araç düşüyor 
Türkiye’deki tarım makineleri vs falan 
bu ODD hesabı yaparken koyduğu 
birtakım segmentleri de çıkarın 150-
160 tane araba düşüyor her bin 
kişiye. Ama aynı hesabı atıyorum 

Romanya’ya uyguladığınızda 330 tane 
düşüyor işte Bulgaristan 315 falan 
düşüyor. Yunanistan’da 420 tane 
düşüyor. Amerika’da 900 tane düşüyor 
Almanya’da 650 tane düşüyor şimdi 
dolayısıyla nüfusun genç nüfusun 
iş gücüne katılım oranı Türkiye’nin 
demografik yağısı bölgeler arasındaki 
homojanite farkı yani heterojen bir 
toplum Türkiye toplumu.”  

“GENÇ NÜFUSUN BERABERİNDE 
GETİRDİĞİ…”

Ülkeler arasındaki genç nüfus 
oranlarına bakılacak olursa Avrupa 
ülkelerine nazaran kendi ülkemizdeki 
mevcut genç nüfus, otomotiv 
pazarındaki araç satın alma isteği 
üzerinde çok ciddi bir etkisi var. 
Verdiği örnekleri rakamlarla da 
destekleyen Çağdaş, sözlerine şu 
şekilde devam etti.

“Ülkemiz genç bir nüfusa sahip ve 
bu nüfus ekonomik büyümenin 
beklediğimiz standartlarda olması. 
Özellikle sanayi üretiminin katma 
değer yaratıcı şekilde bu gayrisafi milli 
büyümeye etkisi ve katkısı, paralelinde 
yeni iş sahaları ile desteklenmesi 
durumunda, bu genç nüfus 
otomatikman iş gücüne katılıyor. Ve 
akabinde maalesef bir açlık da olduğu 
için ve şehirleşme hızı gibi diğer 
demografik unsurlar da etki ettiği için 
bir araç sahibi olmak istiyor.”   
“Bu parametre bütün diğer dünya 
ülkelerine göre çok daha farklı ve 
yüksek. Bu sebeple diyorlar ki en az 
yüzde 5 büyümesi lazım. Bir başka 
faktör biraz evvel saydım şehirleşme 
hızı. Bunu toplantılarda anlatıyorum 
biz bir çalışma yaptırdık 25 yıl 
evvel İstanbul haritası yani bütün 
bu yerleşik alanlar işte Anadolu 
yakası Avrupa yakası vs bakıldığında 
atıyorum 100 metrekare ise şu anda.” 

“ŞEHİRLEŞMENİN OTOMOTİVE OLAN 
ETKİSİ NE DERECEDE?” 

Şehirleşme hızının otomotiv sektörüne 
olan etkisi üzerinde de duran Çağdaş, 
yaptıkları bir çalışmada İstanbul’daki 
25 yıl önce yerleşik alan miktarı 100 
metrekare iken, günümüzde 300 
metrekare dolaylarında olduğunu dile 
getirdi. Yeni yerleşimlerin beraberinde 
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getirdiği ulaşım ihtiyacının 
otomotivde bir talep parametresi 
olduğu vurgusunu yapan Çağdaş, 
çalışmalarını şu sözleriyle destekledi. 
“Yeni konutlar yapılıyor, yeni siteler 
inşa ediliyor oralara ulaşım gerekiyor. 
Bazen yol, su, elektrik gitmeden 
de yerleşim yerlerinin yapıldığını 
görüyoruz. Oralar da bir gün 
yollanıyor, elektrikleniyor, sulanıyor 
metro geliyor, toplu ulaşım gidiyor vs. 
İşte bunların her birisi otomotiv talebi 
için birer parametre”

“İŞÇİLİK FAKTÖRÜ”  

Sektörün en önemli unsurlarından 
biri olan işçilik faktörüne de değinen 
Çağdaş, Avrupa’daki araç üretimindeki 
işçilik miktarı üzerinden kendi mevcut 
rakamlarımızı karşılaştırarak, diğer 
ülkelerin kendi ülkemizde istihdam 
yaratma taleplerinin de detaylarını 
paylaştı. 

“Bir de üretim faktörlerinin en önemli 
unsuru olan işçilik faktörü var. Buna 
bir olumlu nokta olarak baktığımı 
zannetmeyin sakın. Sadece şu an dış 
üretim gücüne yatırım yapmak isteyen 
ve Türkiye’de istihdam yaratmak 
isteyenlerin neden böyle bir isteği var, 
neden böyle bir talebi var? Türkiye’de 
her full time equal’in bir saat işçi 
ücreti bütün bu sendikalar vs hepsini 
katarak konuşuyorum yaklaşık 8 ile 
10 euro civarında. Aynı rakam örneğin 
Almanya’da 65 Euro. Aramızda böyle 
bir fark var onun için Volkswagen gelip 
burada ticari araç üretmeye çalışıyor.

Ayrıca Çağdaş, Türkiye’deki otomotiv 
sektörünün mevcut sıkıntısındaki en 
önemli duraklardan birinin vergiler 
olduğunu dile getiren Çağdaş, 
otomobil satışlarındaki gerilemenin 
önemli bir payı olduğunun vurgusunu 
yaptı. 

“Birinci faktör vergiler çok yüksek 
ve çok karmaşık. Bizim de otomotiv 
sektöründe bir sade vergi sistemimiz 
yok. Bu sebeple üreticisiyle, 
distribütörüyle, bayisiyle çok çok 
daha iyi noktada olabileceğimiz bir 
durumun avantajını kaçırıyoruz. 
Bu keyfe keder bir şey değil tabiki, 
devletin de bize ihtiyacı var onu da 
göz önünde bulundurmak lazım. Ama 

şu da bir gerçek ki, bugün ortalama bir 
aracı banka kredisiyle alıp örneğin 24 
ay vadeli bir kredi ile alıp kullanmak 
isteseniz, bir tane hatta modeline göre 
iki tane devlete alıyorsunuz ortalama 
olarak, 1 tane de bankaya alıyorsunuz, 
ki bu bir gerçek.”

“OTOMOBİL BAKANLIĞI?” 

Yine sektörün mevcut zorluklarından 
bir diğerinin de bürokratik koldan 
olduğunu söyleyen Çağdaş, 
açıklamalarında bürokratik ayrışımı 
bir araya toplayacak bir tepe örgütün, 
mesela bir otomobil bakanlığının 
olmasının fayda sağlayacağının da 
fikrinnmi izleyicilerle paylaşmış oldu. 
“Bürokratik sıkıntılar var sektörde, 
önemli bir sıkıntı bu. Yani şöyle 
açıklayayım, sanayi ve ticaret 
bakanlığının ön gördüğü bir gümrük 
tarife pozisyonuyla ithal edilen bir 
aracı, maliye bakanlığı binek olarak 
değerlendirip sanayi bakanlığı 
ticari olarak değerlendirebiliyor. Siz 
sanayi bakanlığından ticari kaydı 
ile ithal ettiğiniz bu aracın vergisini 
ticari olarak yatırıp ilerde maliye 
bakanlığından bir ceza riski ile karşı 
karşıya kalabiliyorsunuz mesela. 
Demek ki sektörümüzün en önemli 

ihtiyaçlarından bir tanesi bütün 
bu bürokratik ayrışımı bir araya 
toplayacak bir otomotiv bakanlığı 
olsa.”

“HURDA TEŞVİKİ DEVAMLI OLMALI” 

“Türkiye’deki en önemli sıkıntılardan 
bir tanesi yine sektörle alakalı. Araç 
parkının yaşı çok yüksek, bakın 
ODD’nin yaptığı çalışmaya göre 
Türkiye’de 16-17 yaşın üstündeki araç 
parkının toplam araç parkına oranı 
yüzde 33. 16 milyon araç olduğunu 
düşünürseniz minimum 5 milyon 
adet araç var hurda statüsünde. Biz 
gidiyoruz diyoruz ki sayın bakanlıklara; 
bakın hurda teşvikini kalıcı hale 
getirin uzun vadede çok iyi bir şey 
bu sektör ve ülke için. Çünkü bu 5 
milyon adet araç nereden baksanız 
en az on senede yenilenir zaten. 
Dolayısıyla sektörün satış kapasitesi 
hacmi 700-800 ortalama deseniz 10 
yıl sürer belki de daha fazla sürer 
tamamının hurdayla olmayacağını 
düşündüğümüzde.”

Araç satışlarında ve pazarlamalarında 
yenidünya trendinin büyük 
showroomlara gerek kalmadan 
ilerleyeceğinin sinyalini veren Çağdaş, 
satış ve pazarlamadaki dijitalleşme 
oranını yüzde 50 civarında olacağını 
söyledi. 

“Bana göre önümüzdeki 10-15 yıl 
içerisinde araç satış ve pazarlaması 
dijitalleşme oranı yüzde 50’ler 
civarında olacak. Yani bu şu demek 
herhangi bir alım satım kararı önce 
dijital bir elekten geçecek insanlar, 
dijital showroomlarda o aracı 
beğenecekler ve satın almaya karar 
verecekler. Satın alma noktasında 
yetkili satıcı müteşebbislerle yüz yüze 
gelecekler. Trend bu tarafa doğru 
gidiyor. Birçok Avrupa ülkesinde 
Amerika’da bunu canlı bir şekilde 
görmek mümkün, uzak doğu’da daha 
yüksek oranlar. Yani araç satın almak 
için illa büyük showroomlar kurmanız 
gerekmeyecek yeni nesil araçlarda.”

“DİJİTAL DÖNÜŞÜME HAZIRLIKLI 
OLUN!”

Satışlarda ve pazarlamalardaki 
dijitalleşmenin araçlar üzerinde aynı 

OYDER
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telefon gibi olacağının benzetimini 
yapan Çağdaş, mobilite üzerinden 
bundan 20-30 sene sonra sanal 
gerçeklik uygulamalarıyla müşterinin 
aracını beğeneceğini dile getirdi. 
“Araçlar aynen telefon gibi olacak. 
Bu telefon, bir Iphone olabilir, Sony 
olabilir, Samsung olabilir değil mi 
belirli bir kullanımdan sonra bir 
önemi var mı markanın ne olduğunun. 
Önemli olan nedir, hangi servis sistemi 
üstüne çalışıyor her birinin değişik bir 
hizmeti var. İşte mobilite hizmetleri de 
bu hale dönüşüyor. Yani siz dijital bir 
şekilde bundan 20-30 sene sonra dev 
bir showroomlara gidip visual reality 
yani sanal gerçeklik kullanarak aracı 
deneyimleyip içini-dışını-tekerleğini-
direksiyonu-rengini vs.. hepsini görüp 
aracı deneyip siparişi verecek hale 
geleceksiniz ve o araç sizin kapınıza 
gelecek. Bu dijital dönüşüme hazırlıklı 
olun.”

Yukarıda bahsi geçen durumun 
kendi ülkemizdeki aktifliğinin diğer 
gelişmiş ülkelere nazaran biraz daha 
geç olacağını da ayrıca hatırlatan 
Çağdaş, “Dolayısıyla Türkiye’de 
bunun dönüşüm hızı tabii ki Avrupa 
ülkelerine ve Uzakdoğu’ya göre 
daha yavaş olacak. Çünkü Türkiye’de 
doyurulmamış bir talep var. Bin 
kişiye 160 araç diyorum. Ama bir 
Japonya’da böyle değil. Dolayısıyla 
bu artık hayatımıza farklı bir şekilde 
girecek” diyerek yeni dijital dönüşüme 
hazırlığın ülkemiz üzerindeki mevcut 
durumunu katılımcılarla paylaştı. 

“BAYİ NİTELİĞİ NE KADAR ÖNEMLİ?” 

Müşterinin araç alırken kontak 
kurduğu süreç üzerinden de ayrıntılar 
paylaşan Çağdaş, servis elemanlarının 
iyi eğitilmesinin ve bayi niteliğinin 
öneminin vurgusunu yaptı. 
“Herhangi bir kişi araç almak istiyorsa 
en az 2.5 tane bayi geziyor. En az 
ortalama bu. Her 5 müşteriden 4’ü 
kişisel olarak “bunu dijitalleşmenin 
önemini anlatmak için söylüyorum” 
Herhangi bir şekilde iletişim kurduğu 
kişi ya da satış elemanından yine 
aynı hizmeti almak istiyor. Dolayısıyla 
bağlı müşteri dediğimiz noktada o 
satış elemanının, servis ekiplerinin 
eğitilmesinin ne kadar önemli 
olduğunu görüyorsunuz. Otomobil 

talebinde, araç talebinde fiyat ve 
markadan sonra benim hizmet 
aldığım satış ekibi, bayinin niteliği, 
showroom’un temizliği albenisi vs.. 
bunlar benim kararlarımda yüzde 30 
etkilidir diyor. Önce markaya bakıyor, 
fiyata bakıyor ondan sonra da bayide 
konuştuğu kişiye bakıyor.”

“SATIŞLARDA ONLİNE TEKLİF KAPIDA.”

Satışlarda müşterilerin aldığı online 
teklif oranlarına da değinen Renault 
Mais CEO’su Berk Çağdaş, sektördeki 
yeni trendin hala gerisinde kalan 
satıcılara uyarılarda bulundu. 
“Önümüzdeki 2-3 yıl itibariyle online 
ve dijital yatırımlarını genişletmek 
istemeyen herhangi bir şekilde para 
ayırmak istemeyen bayilerin oranı 
yüzde 85. Yani trendin gerisinde 
kalmaya namzet halde. Ortalama 
bir kişi araç talebi yapacaksa asgari 
on saat internette geçiriyormuş gün 
itibariyle. Eğer orada yoksanız nasıl bir 
riskle karşı karşıya olduğunuzu görün 
diye söylüyorum. Toplam müşterinin 
şu anda yüzde 50’si “ilginç bir oran 
bu”, bu kadar yüksek olacağını 
beklemezdim, online teklif alıyor bir 
şekilde.”

“2020 YILINDAN BEKLENTİLER 
OLUMLU.” 

2020 yılından 2019 yılındaki gibi büyük 
bir türbülans beklemediğini ifade eden 
Çağdaş, markaların bütçelemelerinin 
de bu öngörü üzerinde yapıldığını 
açıkladı. Otomotiv sektöründeki 
yetkililerin hazırlayacakları iyi bir 
bilanço çalışmasıyla yeni senenin 
getirecekleri karşısında hazırlıklı 
olabileceklerini söyledi.
 
“2019 yılında öyle zor dönemeçlerden 
döndük ve ülke olarak sektör olarak 
öyle sıkıntılı zamanlar yaşadık ki iyi 
bir bilanço yapmak zorundayız. Aynı 
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durumun 2020 yılında çok radikal 
sınır ötesinde birtakım sıkıntılar 
yaşanmadığı sürece, jeopolitik 
olarak bir riskle karşılaşmadığımız 
sürece, herhangi bir seçim vs 
atmosferi olmadığı sürece her 
hâlükârda 2019’dan daha sakin ve 
daha verimli geçeceğine inanıyorum. 
Markalarımızın bütçelerini de buna 
göre yaptık. Bayilerimizin de iş 
ortaklarımızın da daha rahat edeceği 
bir yıl olacak düşüncesindeyim.”
 Dijitalliğin hayatımızda çok 
belirgin bir yapısından olduğunu 
yaşanan olayların aynı zamanda 
bütün dünyada küresel bir 
etki oluşturmasıyla örnekleyen 
Çağdaş, bilanço standartlarındaki 
yapılanmalarla değişen trendlere 
sektör bazında hazırlıklı olabileceğinin 
sinyalini verdi. 

“Ama kesinlikle tavsiyem şudur, 
dikkatli olmamız lazım. Zor bir 
dönemde yaşıyoruz. Zor bir periyotta 
yaşıyor dünya her açıdan. Siyasi 
standartlar alışılagelmiş şekilde 
tezahür etmiyor. Örneğin dijital o 
kadar hayatımıza girdi ki Trump 
çıkıyor bir tane tweet atıyor ve bütün 
dünya konjektürü birden tersine 
dönüyor. Yani olayların içinde 
yaşıyoruz, çok hızlı yaşıyoruz bir yere 
bomba atılıyor saniyesi saniyesine 
evlerimizin içine kadar giriyor 
görüntüler. Bunları görüyoruz, dikkatli 
olmak lazım. Bilanço standartlarımıza 
dikkat etmemiz lazım. Ne kadar 
stok taşımalıyız, ne kadar sermaye 
finansmanımız olmalı, ne kadar dış 
kaynak kullanmalıyız dış kaynak 
karşılama kat sayımız nedir firma 
olarak bunları bilebilmeliyiz.” 

“BUGÜN BİR LİRA KAYBETME 
LÜKSÜNÜZ YOK!”

Firmaların ve bayilerin 
standartlarındaki yeniliklerde, 
finansal kaynaklara etkin bir şekilde 
ulaşabilme konusunda, artan nitelikler 
karşısında dersine çalışmış olmasının 
herkes açısından çok önemli bir adım 
olduğunun vurgusunu yaptı.

“Finansal kaynaklara ulaşırken sahip 
olmanız gereken nitelikler artacak 
ve o nitelikler sizden beklenecek. 
Bu sebeple yarınlara daha güvenli 

bakabilmek için bugünden bu 
hazırlıkları yapar daha yalın, daha 
kaslı ama yağlardan arınmış şirketler 
oluşturursanız çok hızla ve radikal 
şekilde değişen durumlarda da rahat 
edersiniz diye düşünüyorum. Eğer 
işlerinizin başına sizden sonraki 
kuşaklar olan çocuklarınız geçecekse 
onları bu yönde yetiştirmenizi salık 
veririm. Ama profesyonel üretimlere, 
profesyonel kontrol mekanizmalarına, 
denetim mekanizmalarına da 
işletmeleriniz içinde yer vermeniz 
gerekiyor. Bugün bir lira kaybetme 
lüksünüz yok.”

Katılımcılardan gelen sorulara da 
ayrıca cevap vermeye çalışan Çağdaş, 
önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde 
müşterilerin bayilerden araç alma 
sıklığı artacakken bayiler üzerinden 
satın alınan araçlarda yüzde 58’e kadar 
düşüşler yaşanacağı konusundaki 
çelişkiye şu şekilde açıklık getirdi.

“Bundan 10 yıl evvelki teknolojik 
imkanlarla şimdiki teknolojik imkanlar 
nasıl mukayese edilemeyecek 
derecede farklıysa, bundan 10 sene 
sonraki teknolojik dijital devrimle veya 
durumla şimdiki mukayese edilebilir 
olmayacak o açıdan. Bu perspektifte 
baktığınızda insanların görmek 
istediği şey şu. Anketin söylediği, 
ben her ne kadar bir aracı tanımak 
için şimdi bayiye gidiyorum orada 
bir satış temsilcisi ile görüşüyorum, 
çeşitli bayilere gidiyorum, geziyorum 
araca dokunuyorsam bile ben 10 
sene sonra belirli bir süre sonra 
bütün bu hazırlıklarımı dijital ortamda 
yapacağım.  Bunun için söz konusu 
bayi veya kontak ya da satış noktasının 
dijital olarak bana hizmet vermesi 
lazım. Ve dijital olarak konuşmaya 
başladığın bu örgütlerle gideceğim 
aracımı alacağım. Yüzde 70’i insanların 
başladığı noktada işini bitirmek istiyor.”

Bir başka katılımcıdan gelen 
“Önümüzdeki 5 yılda neler olacak?” 
sorusuna ise jeopolitik olarak sıkıntılı 
bir bölgede otomotiv işi yapıldığını 
ve bunların yarattığı force majörler 
olmazsa bu sektörün toplam talebinin 
900 Bin ile 1 milyonların altına 
düşmemesi gerektiğine inandığını 
söyledi.

OYDER

MODER, Mersin ilinde otomotiv sektöründe satış , servis, yedek parça ve sigorta konusunda faaliyet 
gösteren otomotiv yetkili satıcılarının oluşturduğu bir güç birliğidir. MODER 2006 yılında kurulmuş 

olup 1.000 kişiye istihdam sağlayan 800 milyon TL cirosu , 4 milyon TL’ye yakın kurumlar vergisi 
ödentisi olan ve Mersin ilinde 100 milyon TL fiziki yatırım yapmış olan üyelerden oluşmaktadır. 

Mersin ili otomotiv yetkili satıcılarının tamamının onayı ile kurulmuş olan MODER, bu yetkili 
satıcılardan hizmet alan tüketicileri kucaklayan bir yapıdadır.

"Moder'e katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz"


