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EMRE 
ÖZPEYNIRCI

KABUS  
BASLADI! Otomotivde yaşanan ilk 2 aylık hızlı 

büyüme martta durdu, nisan çöküş ayı

Otomotiv pazarındaki ilk 2 aydaki hızlı büyüme martta sona erdi. 
Pandemi nedeniyle nisan ayında çok dramatik düşüş olacağı açık. Ne 
araç var ne de alan. Eğer süreç uzarsa ki inşallah olmaz, bu yıl sektör 

için yine kayıp olur ve pazar 350-400 bin adetlere kadar inebilir.
CORONA virüs salgınının 

tam olarak hissedilmediği 
ilk 2 haftada yaşanan yoğun 
talebin etkisiyle mart ayı 
toplamında otomobil ve 
hafif ticari araç satışı 50 bin 
8 adet olarak gerçekleşti. 
Bu geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre sadece 
yüzde 1.6’lik büyümeyi 

ortaya koyarken, salgının 
net etkisinin nisan ayında 
yaşanacak dramatik düşüşle 
ortaya çıkması bekleniyor. 
Ama marttaki bu sonuç, 
otomotiv pazarında ilk 2 ayda 
yaşanan yüzde 90’lık hızlı 
büyümeyi de sona erdirdi ve 
3 ay sonunda büyüme yüzde 
40.6’ya kadar geriledi. 

TÜM TAHMİNLER 
DÜŞÜYOR

Pandemi nedeniyle nisan 
ayında satışlarda çok drama-
tik düşüş olacağı açık. Çünkü 
üretimlere ara verilmesinden 
dolayı ne araç var ne de talep 
eden. Eğer süreç uzarsa ki 
inşallah olmaz, bu yıl sektör 
için yine kayıp olur ve pazar 

yıl başında yapılan 800 bin 
adetlik iyimser tahminlerden 
350-400 bin adetlere kadar 
inebilir. Bu benim değil sektör 
yetkililerinin ortak görüşü. 

AVRUPA ÖNEMLİ 
GÖSTERGE 

Diğer taraftan unutulmamalı 
ki, mart ayında corona virüsün 

etkisini tam anlamıyla hisseden 
ülkelerde yaşanan dramatik dü-
şüşler de Türkiye de için önemli 
bir gösterge. Martta İtalya’da 
satışlar yüzde 86 düşerken, 
Fransa’da yüzde 72, İspanya’da 
ise yüzde 69 geriledi. Benzer 
kayıpların nisanda pandeminin 
etkisinin tam olarak hissedildiği 
Türkiye’de yaşanacağı ortada.

OTOMOTİVDE İLK ÇEYREK
 Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 

verilerine detaylı olarak baktığımızda, 2020 
yılı mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
50 bin 8 adet oldu. 49 bin 221 adet olan 2019 
yılı mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar yüzde 1.6 oranında art-
tı. 2020 yılı Mart ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %3.26 arttı ve 39 
bin 887 adet oldu. Geçen sene 38 bin 628 adet 
satış gerçekleşmişti. 2020 yılı Mart ayında hafif 
ticari araç pazarı 2019 yılının Mart ayına göre 
%4.46 azaldı ve 10 bin 121 adet olarak gerçek-
leşti. Geçen sene 10 bin 593 adet satış yaşan-
mıştı. 3 aylık sonuçlara baktığımızda ise toplam 
Pazar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 
40.62 artarak 124 bin 403 adet olarak gerçek-
leşti. Ekonomik krizin etkilerinin devam ettiği 
2019 yılı üç aylık dönemde teşviklere rağmen 
88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 
Otomobil satışları 2020 yılı ilk üç aylık dö-
nemde geçen yıla göre yüzde 44.79 oranında 
artarak 99 bin 630 adet olurken, geçen yıl aynı 
dönemde 68 bin 812 adet satış yaşanmıştı. 
Hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı ilk üç ay-
lık dönemde geçen yıla göre %26,03 artarak 
24.773 adet oldu.

Mart ayında üretime devam eden ve bugün akşamdan itiba-
ren ara verecek Tofaş tarafından üretilen Fiat Egea açık ara 
liderliğini devam ettiriyor. Volkswagen Passat mart ayındaki 
sıçrama ile 2’nci sıraya otururken, Avrupa’da Golf’ü geçip en 
çok satan model olan Bursalı Renault Clio ise 3. sırada.

3 AYDA EN ÇOK 
SATILAN MODELLER

SUV’un payı hızla artıyor

Lüks sınıftaki durum

İlk çeyrekte kasa tiplerine baktığımızda 
zirvede yer alan ‘Sedan’ın payı düşerken 
‘SUV’daki yükseliş sürüyor. Peki bu iki kasa 
tipinde en çok satılan modeller hangileri?

Premium yani lüks sınıfta mart ayında Mercedes, 
BMW’yi 2 adetle geçerken, 3 ay sonunda zirvedekini 
yerini korumuş. Bu yıl Volvo’yu geçerek 3 Alman-
dan sonra 4. sıraya yerleşen Jeep’in atağı sürüyor. 
Renegade en çok satan 2. model olmuş.

İlk çeyrekte pazar payı en çok artan ve azalanlar


