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Salgının sektöre kısa vadeli etkileri ve alınan önlemler

► Ciroları bu dönemde azalan katılımcıların (%83) yarısı salgın sonlandıktan sonra 3 ay 

ya da daha kısa bir zamanda cirolarının normale dönmesini bekliyor, diğer yarısı ise 

toparlanmamanın salgın bitişini takip eden 3 aydan daha geç gerçekleşeceğini 

düşünüyor

► Bu dönemde ciro artışı yaşayan katılımcılar (%8) ise pandemi sürecinde talebin öne 

çekildiğini ve salgın sonrası ciroların salgın öncesinin aşağısında olacağını düşünüyor 

► Anket katılımcılarının %54’ü pandeminin 3. çeyrekte sona ereceğini beklese de, %18’lik 

bir kesim salgının bitiş tarihi olarak 2021’i belirtiyor. Ancak sektör önlemlerin 3. çeyrek 

içerisinde sonlanacağı konusunda hemfikir gözüküyor (%90). Sektör, salgın bittiğinde 

dahi tüketici davranışlarının geri dönüşünün vakit alacağını düşünüyor, katılımcıların 

%75’i 3 ay içerisinde, %25’i ise 6 ay içerisinde tüketici davranışlarının eskiye 

döneceğini tahmin ediyor

► Sektörün büyüme beklentilerine baktığımızda da yöneticiler sektörün önemli bir 

daralma yaşayacağını düşünmektedir. Katılımcıların %92’si sektörün 2. çeyrekte 

küçüleceğini öngörmekte ve bu küçülmenin nominal bakıldığında ortalama olarak %35 

civarı olacağını belirtmektedir. Katılımcıların 2/3’ü küçülmenin tüm 2020 yılı için de 

geçerli olacağını ve küçülmenin ortalama olarak %20 civara olacağını beklemektedir

Yönetici Özeti

Salgın 
öncesi 
performans 
ve salgının 
ciroya 
etkileri

Normalleşme 
ve ciro 
beklentileri

%100

%100

%92

%75

%67

%58

%0
Beklenmedik iş düzenlerinin

belirlenmesi ve iş

sürekliliğinin planlanması

%83

İş / çalışma planı

güncellemeleri

%0

%17

%8

Kriz yönetim

ekibi oluşturma

Teknoloji ve siber

güvenlik güncellemeleri

%17
Çalışan destek

programları oluşturma

%25
Tedarik zincirini çeşitlendirme ve

aksamış noktaları düzeltme

%100

%100

%100

%92

%83

Otomotiv sektörü kurumsal ve ciddi şirketlerden 

oluşmaktadır. Salgının kısa vadedeki olumsuz 

etkilerini en aza indirmek ve iş devamlılığını 

sağlamak adına sektördeki yöneticiler birçok kritik 

önlemi hızlıca almıştır

Kriz yönetimi için alınmış aksiyonlar

► Sektör 2020 yılına büyüme açısından iyi başlamış ve 2019’da yaşanan kayıpları 

kısmen kapatmaya başlamıştı. Salgın öncesi 2020 büyümesi değerlendirildiğinde, 

katılımcıların %83’ü bir önceki yıla göre enflasyon üzerinde büyüme gösterdiğini 

belirtmiştir

► Salgının etkilerini görmeye başladığımız Mart ve Nisan ayları cirolarına 

baktığımızdaysa, sektördeki oyuncuların %58’i geçen yılın aynı dönemine göre 

cirolarında düşüş yaşadığını belirtirken, %33’ü cirosunun değişmediğini belirtmiştir. 

2019’da kötü bir yıl geçiren sektörün toparlamaya başladığı 2020 ilk çeyreğe göre 

kıyaslandığındaysa, katılımcıların %83’ü Mart ve Nisan aylarında, Şubat ayına göre, 

cirolarının düştüğünü belirtmiştir 

Alınmış önlemler Alınması planlanan önlemler

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi



EY-Parthenon  |  Page 4

Sektörü bekleyen tehlikeler ve bunlara yönelik alınan uzun vadeli tedbirler

Finansman ve likidite sıkıntıları1

Değişen tüketici davranışı – talep 

daralması2

Tedarik zinciri ve lojistik sorunları3

Önem sırasına göre sektörü bekleyen tehlikeler

Y
a

rı
n

d
a

n
 s

o
n

ra
Y

a
rı

n

Sektörü bekleyen tehlikelere karşı, uzun vadeli kriz yönetimi 

aksiyonlarının bir kısmının oyuncuların çoğunluğu tarafından alındığını, 

fakat bazı aksiyonların göz ardı edildiği görülmektedir

Sektörün uzun vadeli kriz yönetimi için aldığı aksiyonlar

Yönetici Özeti

%92

%33

%67

%67

%92

%58

%58

%17

%17

%17

%17

Maliyet optimizasyon ve

organizasyon uyum planları

%8

Tedarik ve dağıtım kanalları risk raporu

oluşturma ve aksiyon yol haritası

%8

Nakit akışı senaryoları ve planlamaları

Müşteri risk haritası oluşturma ve

salgın sonrası müşteri taleplerinin öngörülmesi

Rekabet analizleri ve

pazar payı senaryoları

%8

İşletme / iş birimi

dönüşüm planlamaları

%8
Teknoloji yatırım planları

(BT ve otomasyon)

Varlık portföyü değerlendirmesi

ve aksiyon planları

Alınmış önlemler Alınması planlanan önlemler

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Sektörü bekleyen tehlikeler – derinlemesine bakış (1/2)

Finansman ve likidite sıkıntıları

Sektörü bekleyen en büyük tehlikeler1 (6-12 ay içerisinde)

1

Sektörün değişken giderlerindeki değişim

Yönetici Özeti

► Nakit yönetimi, bir diğer anlamıyla likidite sıkıntısı ,sektörü bekleyen tehlikeler arasında en üst sıradadır. Döviz kurlarının 

yükselmesi ihtimali de katılımcıların %92'si tarafından sektör için bir tehlike olarak belirtilmiştir. Sektör muhtemelen döviz 

artışıyla yükselecek araç fiyatlarının, talep daralmasını derinleştireceği ve nakit akışını sıkıntıya sokacağından 

endişelenmektedir. Yine bu kategoride değerlendirilebilecek kredi limitlerinin genişletilememesi katılımcıların yarısının 

gördüğü tehlikeler arasında öne çıkmaktadır

► Sektör oyuncularının %55’i bu dönemde değişken giderlerini düşürebildiğini belirtmiştir. Bu oran cirosu düşenlerden 

(%83) oldukça azdır. Bu dönemde değişken giderlerini azaltabilen oyuncular, bu azalışın çoğunlukla %25'in altında 

olduğunu belirtmektedir. Bu giderlerin azaltılabilmesinde öne çıkan iki sebep ise çalışma sürelerinin kısaltılması, üretimin 

sınırlandırılması ve devlet teşviklerinden faydalanılmasıdır. Değişken giderleri düşürmek için, katılımcıların yalnızca 1/3’ü

operasyonlarının / showroomlarının bir kısmını ya da tamamını kapatma, ve sadece %17’si çalışan sayılarını azaltma 

yoluna gitmiştir

► Sabit giderlere baktığımızda ise bu dönemde katılımcıların %58’i sabit giderlerini kira sözleşmelerinde revizyona giderek 

ve genel merkezde küçülme yoluna giderek düşürebilmiştir

► Tüm bunlar birlikte göz önüne alındığında operasyonlardan yaratılan nakit akışında düşüş olması doğal bir sonuçtur

► Sektörün %73'ü nakit üretiminin bu dönem içerisinde düştüğünü ve büyük çoğunlukla %10’un üzerinde düştüğünü 

belirtirken, %9’u nakit üretiminin değişmediğini ve %18’i artış yaşadığını belirtmektedir. Nakit akışındaki değişimin en 

büyük sebepleri olarak ise satışlar, döviz kurlarındaki değişimler ve tahsilatlar olarak öne çıkmaktadır

► Sektör bu nakit akışı problemlerini bertaraf etmek için en çok ek finansman alma (%50), bankalarla kredi ödemeleri 

konusunda görüşmelere başlama (%33), ödemeleri erteleme (%25) ve yeni kanallara girme (%25) yoluna gitmiştir 

%92

%92

%50

%33

Likidite sıkıntısı

Döviz kurlarının

yükselmesi

Kredi limitlerinin

genişletilmemesi

Yüksek borçluluk

1. Finansman ile ilgili tehlikeler

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

%9

%36

%27

%18

%9Azaldı: %26 - %50 arası

Değişken

giderler

Azaldı: %11 - % 25 arası

Arttı

Azaldı: %10’dan düşük

Değişmedi
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Sektörü bekleyen tehlikeler – derinlemesine bakış (2/2)

Değişen tüketici davranışı – talep daralması2
Kalıcı olacağı düşünülen tüketici davranış değişiklikleri1

Yönetici Özeti

► Anket katılımcılarının %75’ine göre tüketici davranışlarının beklenen hızda geri dönememesi likidite ve 

döviz kurlarındaki artıştan sonra 6-12 aylık dönemde yaşanabilecek en büyük endişe olarak çıkmaktadır

► Kalıcı olacağı düşünülen tüketici davranış değişiklikleri incelendiğindeyse toplu ortamlarda bulunma 

korkusu (%83) öne çıkmaktadır. Kalabalık ortamlardan kaçınma, insanları toplu taşıma yerine şahsi 

araçlarını kullanmaya itecektir. Fakat, sektör oyuncularının yarısından fazlası tüketicilerin zorunlu 

olmayan harcamalarını kısacağını ve 2/5’i tasarruf ederek araç yenileme sıklıklarını düşüreceğini 

düşünmektedir

Tedarik zinciri ve lojistik sorunları3

► Tedarik zinciri ve lojistiğe yönelik sorunlara ilişkin beklenen en büyük tehlike tedarik zincirlerinin 

bozulması ve tedarikçilerin batmasıdır. Dağıtım ağlarının bozulması ve acentelerin batması ise sektörün 

daha az endişelendiği tehlikeler olarak öne çıkmaktadır

► Sektör oyuncularının tamamı bu süreç içerisinde tedarik sıkıntıları yaşamıştır. Bu süreçte yaşanan tedarik 

sıkıntılarının uzaması ve kalıcı olması durumunda, pandemi sonrası talep canlandığında talebe karşılık 

verememe riski sebebiyle sektör oyuncuları tedarik zincirinin güvenliğini önemli bir tehlike olarak 

görmektedir

%58

%33

%25

%17
Acentelerin, küçük ölçekli

distribütörlerin batması

Tedarik zincirinin bozulması

Tedarikçilerin batması

Dağıtım ağlarının bozulması

%83

%75

%58

%42

Dijitale kayış

Toplu ortamlarda

bulunma korkusu

Zorunlu olmayan

harcamaların kısılması

Tasarruf davranışı ve araç

yenileme sıklığının düşmesi

Sektörü bekleyen en büyük tehlikeler (6-12 ay içerisinde)

1. Finansman ile ilgili tehlikeler

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Devlet destekleri ve gelecek beklentileri

Devlet 
destekleri

Sektörün 
geleceğine 
dair beklentiler

Yönetici Özeti

Sektörde kazançlı çıkması beklenen oyuncular2

Vergi 

indirimleri

Vergi 

indirimleri

Satış 

destekleri ve 

garantileri

Esnek 

çalışma yasal 

düzenlemesi

Diğer 

destekler

Sektördeki oyuncular tarafından çok talep edilen devlet destekleri1

1. Vergi indirimi dışındaki kategoriler için yalnızca en çok tercih edilen seçenek gösterilmiştir

2. Yalnızca en çok tercih edilen dört seçenek gösterilmiştir

► Oyuncuların yarısı çalışan ve vergi giderleri konusunda devlet desteklerinden 

faydalanmıştır. COVID-19 ile ekonomik mücadele kapsamında açıklanan devlet 

desteklerinden sektörün faydalanma oranı kısa çalışma ödeneğinde %67, 

Muhtasar ve KDV ödemelerinin ertelenmesi ve SGK ödemelerinin ertelenmesi 

konusunda %50’dir

► Devletten en çok talep edilen konulara bakıldığında ÖTV indirimi (%92) ve KDV 

indirimi (%83) öne çıkmaktadır. Pandemi krizi sonrası normalleşme döneminde, 

sektörün en büyük endişesi talep daralması ve bunun yol açacağı nakit akışı 

sorunları sebebiyle yaşanan likidite sıkıntılarıdır. Oyuncular yaşanan talep 

daralmasını limitleyecek ve talebi canlandıracak vergi indirimleri talep 

etmektedir

► Gelecek beklentilerine baktığımızdaysa; sektörün %75’i sektörde ezber 

bozacak bir oyuncu çıkmayacağını düşünürken, katılımcıların %17’si iş modelini 

değiştiren mevcut bir oyuncunun sektörü kökten değiştirebileceğini belirtmiştir

► Sektörde kazananları neler belirleyecek sorusuna ise yöneticilerin sırasıyla 

tercihleri:

1. Nakit akışı düzenli ve güçlü olanlar

2. Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini koruyabilenler

3. Dijital kanallarını talebi karşılayacak düzeye getirebilenler ve

4. Borçlulukları düşük olanlardır

► En az tercih edilen cevaplara baktığımızda ise %25 ve altında belirtilen salgın 

sürecinde maliyetlerini kontrol altına alanlar, salgın sonrası müşterileri 

mağazalarına hemen çekenler ve doğru satın almaları / birleşmeleri yapanlar 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun muhtemel sebebi, acil finansman ve tedarik 

problemleriyle uğrasan oyuncuların bu aksiyonları henüz gündemlerine 

almaması olarak yorumlanabilir

%83

%50

%42

%42

Tedarik zincirinin

etkinliğini ve sürdürülebilirliğini

koruyabilenler

Nakit akışı düzenli

ve güçlü olanlar

Dijital kanallarını talebi

karşılayabilecek düzeye getirenler

Borçlulukları düşük olanlar

%92 %83

%25 %17
%33

ÖTV indirimi KDV indirimi Esnek 

çalışma yasal 

düzenlemesi

İhracat desteği Kira desteği

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Sektör oyuncularının %80’inden fazlası salgından önce 2020 yılı başında enflasyonun üzerinde bir büyüme 
performansı göstermekteydi

Enflasyonun üzerinde

büyüme vardı

Enflasyonun altında

bir büyüme vardı

%8

Ciroda bir daralma vardı,

ancak kârlılığımızda sorun yoktu

%83

%8

1.Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart tarihinde görüldü. Bu tarihe kadar şirketinizin 2020 performansı bir önceki yıl performansınıza kıyasla ne düzeydeydi?

Salgın öncesi şirket performansı1

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Sektör oyuncuları pandemi sürecinde showroom’larını açık tutmasına ve gerekli önlemleri almasına rağmen, 
hem showroom hem de dijital platform ziyaretçileri önemli ölçüde düştü

Pandemi sürecinde tüketici ziyaretleri, Şubat ayına kıyasla Mart – Nisan ayları

%33

%8

%17

%8

%17

%8

%8

%25 ve altında

%26 - %50

%26 - %50

%50 üzerinde

%50 üzerinde

Değişmedi

%10 ve altında

%11-%25

Dijital platformlarda

bulunmuyoruz

%0

%0

D
ü
ş
tü

A
rttı

Dijital platform ziyaretleri3

%50 üzerinde

%0

%10 ve altında

%26 - %50

%0 %25 ve altında

Değişmedi

%26 - %50

%50 üzerinde

%11 - % 25

%0

%0

%8

%0

%25

%67

Showroom ziyaretleri2Showroomlarda alınan önlemler1

%100

%100

%100

%50

Çalışanlarımıza koruyucu

ekipmanlar dağıttık

Temizlik faaliyetlerimizi

artırdık

Çalışma saatlerimizi

kısalttık

Çalışan sayımızı azalttık

%0
Showroomlarımızı

kapattık

1.Salgının ortaya çıktığı Mart ayından bu yana showroomlarınızda ne gibi değişikliklere gittiniz?

2.2020 Mart ayında Şubat ayına kıyasla showroom’larınızın / acentelerinizin ziyaretçileri yaklaşık olarak nasıl değişti?

3.2020 Mart ayında Şubat ayına kıyasla dijital platformlarınızın (internet sitesi, mobil uygulama) ziyaretçileri yaklaşık olarak nasıl değişti?

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Anket katılımcılarının %80’inden fazlası pandemi sürecinde hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında 
önemli düşüşler yaşadılar

Pandeminin satışlara etkisi, Şubat ayına kıyasla Mart – Nisan ayları

%17

%42

%42

%0

Değişmedi

%50 üzerinde

%26 - %50

%25 ve altında

%26 - %50

%25 ve altında

%50 üzerinde

%0

%0

%0

D
ü
ş
tü

A
rt

tı

1.Mart ve Nisan 2020’de Şubat ayına göre yeni araç satışları yaklaşık olarak nasıl değişti?

2.Mart ve Nisan 2020’de Şubat ayına göre ikinci el araç satışları yaklaşık olarak nasıl değişti?

3.Mart ve Nisan 2020’de Şubat ayına göre yeni araçlardan ikinci el araçlara kayış oldu mu?

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

Yeni araç satışlarındaki değişim1

%50 üzerinde

%50 üzerinde

%26 - %50

%11 - %25

%10 ve altında

Değişmedi

%10 ve altında

%11 - % 25

%26 - %50

%0

%27

%0

%18

%0

%0

%9

%9

%36

İkinci el araç satışlarındaki değişim2 İkinci el araçlara kayış oldu mu?3

%50

%42

%8

Evet, ikinci ele

biraz kayış oldu

Evet, ikinci ele

büyük bir kayış oldu

Bir değişiklik olmadı

%0

Hayır, sıfır araçlara

biraz kayış oldu

Hayır, sıfır araçlara

büyük bir kayış oldu

%0
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Pandemi sürecinde ziyaretçi sayıları ve satışlardaki düşüşler, şirketlerin büyük bir bölümüne önemli bir ciro 
düşüşü olarak yansıdı

1.Mart ve Nisan ayları ortalama cironuz Şubat ayına kıyasla ne düzeyde etkilendi?

2.Mart ve Nisan ayları ortalama cironuz Şubat ayına göre yaklaşık olarak ne seviyede düştü?

3.Mart ve Nisan ayları ortalama cironuz 2019 Mart ve Nisan aylarına kıyasla ne düzeyde etkilendi?

4.Mart ve Nisan ayları ortalama cironuz 2019 Mart ve Nisan aylarına kıyasla ne seviyede düştü?

Arttı

Değişmedi

Azaldı %83

%8

%8

2020 Şubat ayına kıyasla ciro değişimi1

<%10 %51 - %75%26 - %50%11 - %25

%29

%0

%57

%14

Düşüş seviyesi2

Mart ve Nisan ayları ciro değişimi

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

%49
Ortalama 

düşüş

2019 Mart ve Nisan aylarına kıyasla ciro değişimi3 Düşüş seviyesi4

Değişmedi

Arttı %8

Azaldı

%33

%58

%20

<%10 %51 - %75%26 - %50%11 - %25

%20 %20

%40

%37
Ortalama 

düşüş
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Ajanda
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Sektördeki oyuncuları normalleşmenin Temmuz ayı itibariyle başlayacağını, ancak tamamlanmasının 3-6 
aylık bir süre alacağını düşünmektedir

%9

%27

%18

%27

%18

Ağustos

Mayıs

Haziran

Temmuz

%0

4. Çeyrek

2021 ve

sonrası

%10

%20

%20

%40

%10

%0

Mayıs

4. Çeyrek

Haziran

Temmuz

Ağustos

2021 ve

sonrası

Sektör yöneticilerinin önemli bir 

bölümü (%60) normalleşmenin 

Temmuz-Ağustos aylarında 

başlayacağını öngörmektedir

1.Sağlık açısından düşündüğünüzde salgının ne zaman sonlanacağını düşünüyorsunuz?

2.Sağlık açısından düşündüğünüzde salgın ile ilgili önlemlerin (sokağa çıkma sınırlamaları, insanların toplu olarak yaptığı akt ivitelerin yasaklanması vs.) ne zaman sonlanacağını düşünüyorsunuz?

3.Tüketicilerin, kaç ay içerisinde normal yaşamlarına ve tüketim alışkanlıklarına dönmesini bekliyorsunuz?

%17

%58

%25

Salgın bittikten sonra,

1 ay içerisinde

Salgın bittikten sonra,

3 ay içerisinde

Salgın bittikten sonra,

6 ay içerisinde

Pandeminin sona ermesi ve normalleşme beklentileri

Pandeminin sona ermesi1 Karantina önlemlerinin sona ermesi2 Tüketici davranışlarının normale dönmesi3

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

Katılımcıların yüzde 80’inden 

fazlası, tüketicilerin normal 

yaşamlarına ve alışkanlıklarına 

dönmesinin 3-6 ay süreceğini 

düşünmektedir
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Salgın sürecinde ciro kaybı yaşayan oyuncuların yarısı cirolarını 6 aydan önce toparlayamayacağını, artış 
yaşayanlarsa cirolarının salgın öncesi seviyelerine hemen geri dönemeyeceğini düşünmektedir

3 ay içerisinde

Salgın bitmeden

toparlarız

6 ay içerisinde

%0

1 yıl içerisinde

1 yıldan daha uzun

bir süre içerisinde

%50

%30

%20

%0
%100

Daha da artacak

Salgın öncesi seviyelere

geri dönecek

Bu süreçteki performansımız

devam edecek

%0

Salgın öncesi seviyelerden

daha aşağıda olacak

%0

%0

Salgın bittikten sonra ciro beklentileri

Ciro artışı yaşayanlar arasında1 Ciro düşüşü yaşayanlar arasında2

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

1. İşlerinizin / cironuzun salgın döneminde arttığını belirttiniz. Bu durumun salgın bittikten sonra da devam edeceğini düşünüyor musunuz?

2. İşleriniz salgın öncesindeki performansını sizce ne zaman yakalayacak?
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Sektör oyuncularının büyük bir kısmı, 2020 yılı içerisinde sektörün ve oluşturduğu istihdamın küçüleceğini 
öngörmektedir

%16 - %25

>%50

%26 - %50

%5-%10

%11 - %15

<%5

Aynı olur

<%5

%0

%5-%10

%11 - %15

%16 - %25

%26 - %50

%0

%8

>%50

%0

%17

%42

%25

%0

%0

%8

%0

%0

%0

Daralacak Büyüyecek

2020 2. Çeyrek büyümesi1

%0<%5

%5-%10

%8

%25

%26 - %50

>%50

%26 - %50

%16 - %25

%11 - %15

%5-%10

Aynı olur

<%5

%11 - %15

%16 - %25

>%50

%0

%17

%17

%17

%0

%0

%8

%8

%0

%0

%0

Daha fazla: >%50

Daha az: >%50

Daha az: %25 - %50

Daha az: <%25

Fikrim yok

Aynı olacak

Daha fazla: <%25

Daha fazla: %25 - %50

%8

%8

%33

%50

%0

%0

%0

Sektörün performansı hakkında beklentiler

2020 yıllık büyüme2 2020’de sektörün oluşturacağı istihdam3

1.Sizce sektörünüzün 2. çeyrek büyümesi geçen yıla kıyasla ne seviyede olacak (nominal olarak)?

2.Sizce sektörünüzün 2020 büyümesi geçen yıla kıyasla ne seviyede olacak (nominal olarak)?

3.Sizce sektörünüzün 2020’de yaratacağı istihdam 2019’a kıyasla ne seviyede olacak?

D
a
ra

la
c
a
k

B
ü
y
ü
y
e
c
e
k

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi



► Yönetici Özeti

► Salgın öncesi performans ve salgının etkileri

► Normalleşme ve ciro beklentileri
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► Devlet destekleri ve sektörün geleceğine dair beklentiler

► Ek: Metodoloji ve anket kapsamı

Ajanda
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Kurumsal ve ciddi şirketlerden oluşan sektör, krizi yönetme ve çalışan güvenliği konusunda önlemleri almış 
ve yaşanması öngörülen talep daralması sebebiyle nakit akışı ve rekabet analizlerini tamamlamıştır

KRİZ SÜRESİNCE STRATEJİKRİZ & LİKİDİTE YÖNETİMİ

Kısa vadeli 

finansman yönetimi

İşgücü yönetimi &

çalışan sağlığı

Strateji

güncellemesi

Tedarik zinciri

yönetimi

Müşteri & Marka 

koruma

Yarın Yarından sonraBugün

Çalışan destek 

programları 

oluşturma

Kriz Yönetim 

ekibinin 

oluşturulması

Beklenmedik iş 

düzenlerinin 

belirlenmesi ve iş 

sürekliliğinin 

planlanması

İş / çalışma planı 

güncellemeleri

Tedarik zincirini 

çeşitlendirme ve 

aksamış noktaları 

düzeltme

Teknoloji ve siber 

güvenlik 

güncellemeleri

Nakit akışı 

senaryoları ve 

planlamaları

Maliyet 

optimizasyon ve 

organizasyon uyum 

planları

Tedarik risk raporu 

oluşturma ve 

aksiyon yol haritası

Müşteri risk haritası 

oluşturma

İşletme / iş birimi 

dönüşüm 

planlamaları

Varlık portföyü 

değerlendirmesi ve 

aksiyon planları

Teknoloji yatırım 

planları (BT ve 

otomasyon)

Rekabet analizleri 

ve pazar payı 

senaryoları

Alınmış 

önlemler

Alınması 

planlanan 

önlemler

%100

%67

%17

%100

%8

%92

%58

%25

%75

%17

Alınmış 

önlemler

Alınması 

planlanan 

önlemler

%92

%8

Kriz yönetiminin bugünü yarını ve yarından sonrası için alınmış aksiyonlar1,2

1. Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu güne kısa vadeli kriz yönetimi için hangi aksiyonları aldınız ve almayı düşünüyorsunuz? 

2. Şirketinizi salgın sonrası ve daha uzun vadede hazırlamak için hangi aksiyonları aldınız ya da almayı planlıyorsunuz?

%33
%17

%67

%17

%67

%8

Alınmış 

önlemler

Alınması 

planlanan 

önlemler

%17

Alınmış 

önlemler

Alınması 

planlanan 

önlemler

%0

%58

%8

%58

%17

%92

%8

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Likidite ve döviz kurlarının yükselmesiyle, tüketici davranışlarının istenen hızda geri dönmemesi sektörü 
bekleyen en önemli tehlikeler olarak öne çıkmaktadır - bu da talepte daralma beklentisini işaret etmektedir

%92

%92

%50

%33

%75

%33

%58

%33

%25

%17

%25

%8

Kalıcı olacak tüketici davranış değişikliklerine

yanıt verilememesi

Döviz kurlarının yükselmesi

Likidite sıkıntısı

Acentelerin, küçük ölçekli distribütörlerin batması

Kredi limitlerinin genişletilmemesi

Yüksek borçluluk

Tüketici davranışlarının

beklenen hızda geri dönmemesi

Dağıtım ağlarının bozulması

Tedarikçilerin batması

Süreç içerisinde küçülmüş operasyonlar için

kalifiye eleman bulunamaması

Tedarik zincirinin bozulması

İtibar kayıpları

Finansman & likidite 

sıkıntıları

Değişen tüketici 

davranışı

Tedarik zinciri ve 

lojistik soruları

Operasyon ve itibar 

sıkıntıları

Sektörü bekleyen en büyük tehlikeler (6-12 ay içerisinde)1

1.Sizce sektörünüz için 6 AY İÇERİSİNDE yaşanacak en önemli 3 tehlike nelerdir (talep daralması ve kârlılık dışında)?, Sizce sektörünüz için 12 AY İÇERİSİNDE yaşanacak en önemli 3 tehlike nelerdir?

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Sektördeki ciro düşüşüne karşın, oyuncuların yalnızca %55’i giderlerini sınırlı bir seviyede düşürebilmiştir

Çalışma sürelerimizi

kısalttık

Üretimimizi sınırlandırdık

Devlet teşviklerinden

faydalandık

Tüm lokasyonlarımızı/

showroomlarımızı kapattık

Çalışan sayımızı azalttık

%83

Diğer

Bazı lokasyonlarımızı/

showroomlarımızı kapattık

Bazı operasyonlarımızı

sonlandırdık

%50

%50

%33

%17

%17

%17

%17

Değişken giderlerin düşmesinin sebepleri2

1.Şubat ayına kıyasla Mart ve Nisan aylarında değişken maliyetleriniz (kira ve genel merkez personeli hariç operasyonel maliyet ler) nasıl değişti?

2.Değişken giderlerinizi hangi önlemleri alarak düşürdünüz? Birden fazla seçenek seçebilirsiniz

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

Sektörün değişken giderlerindeki değişim1

%9 %36 %27 %18 %9 %100
Değişken

giderler

Azaldı

%10’dan az %11-%25

DeğişmediArttı

%26-%50

Değişken giderlerinde 

yaşanan artışın sebebi 

olarak lojistik ve 

hammadde 

giderlerindeki artış 

gösterilmiştir



EY-Parthenon  |  Page 21

Ayrıca, sektördeki oyuncuların %42’si sabit giderlerini de azaltamamıştır

%17

DeğişmediAzaldı: %26 - %50 arası

%17

Azaldı: %11 - % 25 arası

%25

Azaldı: %10’dan düşük

%42

Sektörün sabit giderlerindeki değişim1

1.Şubat ayına kıyasla Mart ve Nisan aylarında sabit giderleriniz (kira ve genel merkez personeli gibi) nasıl değişti?

Sabit giderlerini düşürenler, kira 

sözleşmelerinde revizyona ve genel 

merkezi küçültme yoluna gitmişlerdir

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

Sabit giderleri azalmayanlar: %42
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Oyuncular, genele vurulduğunda, nakit akışı konusunda da sıkıntı yaşamıştır ve bunun başlıca sebepleri 
satışlardaki düşüş, döviz kurundaki değişim ve tahsilat sorunlarıdır

%50 üzerinde

%26 - %50

%11 - % 25

%10 ve altında

%11 - %25 %9

%10 ve altında

Değişmedi

%50 üzerinde

%26 - %50

%0

%9

%0

%0

%9

%18

%45

%9

Nakit akışındaki değişim1

1.2020 Mart ve Nisan aylarında, Şubat ayına kıyasla nakit akışınız (nakit üretiminiz) ne ölçüde değişti?

2.Nakit akışlarınız değişmesine neden olan en önemli 3 sebep aşağıdakilerden hangileridir?

Nakit akışındaki değişimin sebepleri2

Satışlar

Diğer

Döviz kurları

Tahsilatlar

Ödemelerin ertelenmesi

Maliyetlerdeki değişim

%75

%100

%17

%58

%42

%8

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

D
ü
ş
tü

A
rt

tı

Mart ve Nisan aylarında sektörün nakit akışı konusundaki durumu
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Sektör oyuncuları nakit akışlarında yaşadıkları sıkıntıları aşabilmek için ek finansman almış, bankalarla kredi 
ödemeleri konusunda görüşmeler yapmış ve ödemeleri ertelemiştir

%50

%33

%25

%25

%17

%8

%8

%8

%8

%8

Bankalarla kredi ödemeleri konusunda

görüşmelere başlamak

Ek finansman almak

Ödemeleri ertelemek

Yeni kanallara girmek

Farklı ürünlere ağılık vermek

Ana iş olmayan varlıklardan

(non-core assetler) çıkmak

Yeni sermaye araçlarına

(banka dışı) yönelmek

Factoring hizmetlerine başvurmak

Varlık satışı yapmak

Ürünlerde indirime gitmek

Alınmış önlemler Alınması planlanan önlemler

Sektörün nakit akışını yönetebilmek için aldığı aksiyonlar1

1. Salgının ortaya çıktığı Mart ayından bu yana, bu süreci yönetebilmek için aşağıdaki önlemlerden hangilerini aldınız? 

%8

%17

%8

%8

%17

%8

%8

%0

%0

%0

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Ürün ve tüketim 

tercihleri

Tüketicilerin uygun ürünlere kayışı en az beklenen davranış durumundadır; en büyük beklenti ise toplu 
ortamlarda bulunma korkusu ve dijitale kayıştır – bu durum sektördeki satış kanallarını etkileyecektir

Sektör oyuncularının 5’te 2’sinden fazlası, 

tasarruf davranışı sebebiyle araç yenileme 

sıklığının düşeceğine inanmaktadır

COVID-19'la ortaya çıkan ve kalıcı olması beklenen tüketici davranışları

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

Konum ve kanal 

tercihleriyle ilgili 

davranışlar

Harcamalarla ilgili 

davranışlar

%83

%75

%25

%58

%17

%17

%17

%42

Daha ucuz ürünlere yönelme

Toplu ortamlarda bulunma korkusu

Tasarruf davranışı ve araç

yenileme sıklığının düşmesi

Kredi kartı kullanımının artması

Evde daha fazla zaman geçirme

Dijitale kayış

Zorunlu olmayan harcamaların kısılması

Mobilya, konut ve araç gibi yüksek ücretli

satın alma kararlarının ötelenmesi

1. Sizce salgın ve salgın önlemleri (karantinalar, yasaklar vs.) bittikten sonra, hangi tüketici davranışları kalıcı olacak?



► Yönetici Özeti

► Salgın öncesi performans ve salgının etkileri

► Normalleşme ve ciro beklentileri

► Sektörü bekleyen tehlikeler

► Devlet destekleri ve sektörün geleceğine dair beklentiler

► Ek: Metodoloji ve anket kapsamı

Ajanda
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Sektördeki şirketler, en çok çalışan ücretleri ve vergi konusundaki desteklerden faydalanmaktadır…

Faydalanılan ve faydalanılması düşünülen devlet destekleri

%67

%50

%50

%33

%17

%8

%8

%8

%8

%8

Vadesi gelen kredilerin ötelenmesi

Muhtasar ve KDV ödemelerinin ertelenmesi

Çalışanların Kısa Çalışma

Ödeneği’nden faydalandırılması

İşe Devam Kredisi

Çalışanların SGK ödemelerinin ertelenmesi

Gelir vergisi beyanı ve ödemelerinin ötelenmesi

Ekonomik İstikrar Kalkanı kredi desteği

Kredi Garanti Fonu destekli finansman/ kredi erişimi

Çek Ödeme Destek kredileri

Hiçbiri

1.Salgın süresinde açıklanan hangi devlet desteklerinden/ teşviklerinden faydalanmaktasınız/ faydalanmayı planlıyorsunuz?

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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… ve gelecek dönemler için devletten talepleri kendi finansallarını düzeltecek önlemler yerine, talebin 
canlanmasını sağlayacak ÖTV ve KDV indirimleridir

1.Devlet tarafından aşağıdaki destekler / önlemler açıklansaydı ilk önce hangi 3’üne başvururdunuz ya da başlatılmasını isterdiniz?

Talep edilen destekler1

%92

%83

%17

%25

%8

%33

%25

%17

Esnek çalışma yasal düzenlemesi

Satın alma garantileri

ÖTV indirimi

Kira desteği

KDV indirimi

%0

İhracat desteği

Evden çalışmayı destekleyici BT yatırımları desteği

Ücretsiz BT altyapısı kullandırma

Elektrik, su, doğalgaz gibi fatura destekleri

Diğer

%0

Devlet destekleri

Vergi indirimleri

Satış destekleri ve 

garantileri

Esnek çalışma ve BT 

destekleri

Diğer destekler

Katılımcıların talep ettiği diğer 

destekler / düzenlemeler: ÖTV 

baremlerinin düzenlenmesi ve 

hurda destekleri olmuştur

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Yöneticilerin yalnızca çeyreği, pandemi sürecinde sektörü kökten değiştirecek veya ezber bozacak bir iş 
modelinin çıkacağını düşünmektedir

Sektörü kökten değiştirecek / ezber bozacak bir iş modeli çıkma bekletisi1

1.Sizce önümüzdeki 6 aylık süreçte sektörünüzü kökten değiştirecek / ezber bozacak bir iş modeli çıkacak mı?

Evet, tamamen yeni bir oyuncu

%17

HayırEvet, iş modelini değiştirecek 

hâlihazırdaki bir oyuncu

%8

%75

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Sektörde nakit akışı güçlü olanların ve tedarik zincirini koruyabilenlerin krizden diğerlerine göre daha 
kazançlı çıkması beklenmektedir

%83

%50

%42

%42

%33

%25

%17

%8

Müşterileri salgın sonrasında mağazaya hemen çekebilenler

Nakit akışı düzenli ve güçlü olanlar

Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini koruyabilenler

Salgın sürecinde maliyetlerini kontrol altına alanlar

Salgın sürecinde dijital kanalların talebini karşılayabilecek düzeye getirenler

Borçlulukları düşük olanlar

Sermayesi güçlü olanlar

Doğru satın almaları / birleşmeleri yapanlar

Sektörde kazançlı çıkması beklenen oyuncular

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

1. Sizce sektörünüzde bu süreçten güçlenerek çıkacaklar kimler olacak?



► Yönetici Özeti

► Salgın öncesi performans ve salgının etkileri

► Normalleşme ve ciro beklentileri
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Ajanda
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Türkiye otomotiv ve otomotiv distribütörleri sektörlerinin önemli bir kısmını oluşturan ve sektör temsiliyeti 
yüksek 12 şirketin üst düzey yöneticileri Nisan – Haziran aylarında ankete katılmıştır

Anket katılımcılarının otomotiv sektöründe bulundukları alt sektörler1

Anket toplam 12 şirketle, Nisan –

Haziran 2020’de online olarak 

gerçekleştirilmiştir

Anket katılımcıları sektörün büyük 

bir kesimini temsil eden 

şirketlerden gelmiştir

1. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri otomotiv endüstrisindeki yerinizi en iyi şekilde tanımlar?

%83

%33 %33

%17

Distribütörler Yetkili SaticilarÜreticiler Servisler

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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Anket katılımcılarımız şirketlerin tepe yönetimindeki yöneticiler olmuştur

%8

CMO – Pazarlama / satış direktörü

%17

CEO – Genel müdür COO – Operasyon direktörü

%17

Diğer

%58

Anket katılımcılarının görevleri

Genel Müdür 

Yardımcıları

Kaynak: EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi
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