
www.ekovitrin.com   •   Eylül 202070 Eylül 2020   •   www.ekovitrin.com 71

YORUMANALİZ

B u sene etkileri tüm dün-
yada derinden hissedi-
len Covid-19 patlaması,
ülkemizde otomotiv sek-

töründe daha önce pek tanık olun-
mamış piyasa hareketlerine neden 
oldu. Pandemi döneminde sektö-
rün yaşadığı tedarik problemi ne-
deniyle, ne yazık ki çoğu marka-
nın yetkili bayisinde sıfır kilometre 
araç bulunamaz oldu. Bu dönem-
de, kredi faizlerinin düşmesi ve hij-
yen kaygıları da otomobil talebini 
oldukça artırdı. Bayilere gidildiğin-
de aylar sonrasına gün verilmesi 
ve aylar sonrası için genelde bir fi-
yat sabitleme uygulamasının olma-
ması da spot ve ikinci el piyasasına 
hareketlilik getirdi. Sıfır kilometre 
araçları daha bayiye gelmeden sa-
tın alan özel veya tüzel kişiler, bu 
araçları liste fiyatının çok üstün-
de fiyatlara satmaya başladı. Haliy-
le ikinci el piyasasında da fiyatların 
yükselmesine neden olan bu du-
rum, pek çok modelde ikinci el fiya-
tının sıfır kilometre fiyatından bile 
yüksek olmasına yol açtı. “Neden sı-
fır araba alayım, üstüne biraz daha 
para koyar ikinci el alırım” esprileri 
iyice popüler oldu.

TL’de özellikle Mart 2020’den 
beri devam eden değer kaybı da 
otomobil fiyatlarına aydan aya cid-
di zamlar olarak yansıdı. Geçmiş-
ten beri, pandemi ve düşük faizler 
nedeniyle bugün veya bir gün ara-
ba sahibi olmak isteyen insanlar-
daki “Eğer şimdi almazsam iler-
de aynı arabayı çok daha pahalıya 

tık. Ellerinde bir adet araba oldu-
ğunu doğruladı. Bu arabayı bize 
satabileceklerini, yalnız bazı şart-
ları sağlamamız gerektiğini söyledi. 
Dört şart seçeneği sunup, bu şart-
lardan üçünü karşılamamız halin-
de yönetim kurulu onayına sunu-
lacağımızı ve yönetim onaylarsa 
arabanın bize satılacağını açıkladı.

Şartlara gelince:
◊ Araç bedelinin yaklaşık yüzde

altmışı kadar, bir yıldan üç yıla ka-
dar vadeyle kredi kullanmak. Bu 
şart içlerinde en anlaşılabilir olanı. 
Arabanın spot piyasaya düşmesi-
ni önlemek ve son tüketiciye satışı-
nı sağlamak için bir yöntem olarak 
kullanılabilir.
◊ Kasko ve trafik sigortasının

yetkili bayi üzerinden satın alın-
ması.
◊ Mevcut aracımızın yeni ara-

cımızı alırken yetkili bayiye takas-
ta verilmesi.
◊ Yeni aracımıza beş bin lira üc-

ret karşılığında yetkili bayide boya 
koruma, seramik kaplama uygula-
ması yapılması.

dört şarttan takas şartı dışındaki 
üçüne evet dedik, yönetim kurulu 
onayına sunulduk ve arabanın bize 
satışı onaylandı.

Yetkili bayiden sıfır kilometre 
araç bulmak bu sene imkansıza ya-
kın bir durum. Yetkili bayide bula-
madığınız araç spot piyasada çok 
yüksek fiyat farklarıyla sizleri bek-
liyor. Bazı modellerde spot piyasa 
fiyatıyla yetkili bayi resmi fiyat lis-

almak zorunda kalırım veya hiç 
alamam” kaygısı da oldukça arttı. 
Ülkemizde maalesef otomobil fiyat-
larının düştüğünün pek görülme-
mesi de bu kaygıyı besleyen diğer 
bir etken oldu. Açıkçası ben de bu 
kaygıya sahip olan gruptayım. 27 
Mart 2020’de sıfır kilometre aldı-
ğım arabanın o günkü liste fiyatıyla 
19 Ağustos 2020 liste fiyatı arasın-
da 36 bin lira fark var. Bu alışverişle 
daha mı zengin oldum veya param 
daha çok mu değer kazandı? Hayır. 
En azından aynı arabayı bugün çok 
daha yüksek bir fiyata alıp fakirleş-
medim, paramın değerini korumuş 

tesi arasında yüz bin liraları bulan 
farklar söz konusu. Yetkili bayi size 
bu şartları kabul etmeniz için su-
narken bu bilgilerden de besleni-
yor. Araba almasaydık olmaz mıy-
dı? Olurdu ama almadığımız her 
gün o araba daha da pahalanaca-
ğı ve gelirimiz aynı oranda artma-
yacağı için fakirleşmiş olurduk. Bu 
alışverişlerin arkasında biraz da 
negatif reel faize karşı mevduatın 
değerini koruma motivasyonu var.

Burada bilinmez olan tek konuy-
sa markanın, kendi yetkili bayisinin 
yaptığı bu uygulamalar hakkında 
bir bilgisi olup olmadığı konusu. Bu 
kadar göz önünde ve mercek altın-
da olan bir sektörde, yetkili bayinin 
markadan habersiz bu uygulama-
lara gidebileceğini pek zannetmiyo-
rum. Markanın en azından kulak-
tan kulağa da olsa bilgisi olduğunu 

oldum. Enteresan bir döneme ta-
nıklık ediyoruz.

Gelelim sizlerle paylaşmak is-
tediğim diğer konuya. Pandemi 
döneminde sektör dinamikleri 
bu kadar farklılaşmışken, biz de 
oldukça farklı bir sıfır kilomet-
re araba satın alma deneyimi ya-
şadık. Bu konuyu paylaşmaktaki 
amacım kimseyi karalamak veya 
şikayet etmek değil. Tamamen ti-
cari bir süreçle ilgili sizlerin de gö-
rüşlerini duymak. O yüzden affını-
za sığınarak marka veya kurum 
ismi kullanmayacağım.

Temmuz ayında, kulağa ne ka-
dar tuhaf gelse de “araya hatır-
lı kişilerin girmesi vasıtasıyla” bir 
aile ferdimiz için bir markanın 
yetkili bayisinden sıfır kilometre 
bir araba satın aldık. Hangi ara-
bayı almaya yeni karar verdiğimiz 
günlerde, henüz tanıdığımız hatır-
lı kişi devreye girmemişken, ben 
bir sade vatandaş olarak yetkili 
bayiye telefonla ulaştım. İstediği-
miz modelin ellerinde olup olma-
dığını sordum. Telefondaki yetki-
li, ellerinde hiç araba olmadığını, 
Ağustos sonu veya Eylül başı gibi 
tekrar aramamı söyledi. Daha 
sonra, bir dostumun vasıtasıyla 
aslında ellerinde satışa uygun bir 
adet araba olduğunu öğrendik. 
Spotçuluğa karşı önlem amacıyla 
sadece referansla son kullanıcı-
ya satış yapmak istiyor olabilirler 
diye düşünüyorum.

Sonrasında, tanıdığımız kişi 
üzerinden satış temsilcisine ulaş-

düşünüyorum.
Bu satış sürecinde markanın 

yetkili bayisi, sektördeki arz dü-
şüklüğü ve talep fazlasının her-
kesten daha çok farkında olarak, 
bunu fırsat bilip müşterisinden is-
tifade etmiş midir? Evet. Aynı za-
manda, serbest piyasa şartları di-
yerek, “Benim koşullarım bunlar, 
zorla araba satmıyorum, isteyen 
alır istemeyen almaz” yaklaşımıy-
la karlılığını maksimize etmeye mi 
çalışmıştır? O da evet. En nihaye-
tinde bu bir ticaret ve haliyle te-
mel arz talep ilişkisinin yarattığı 
dinamiklerden besleniyor.

Sektörün gidişatı ve bu ilginç 
satın alma süreciyle ilgili görüşle-
rinizi okumak, eğer benzer dene-
yimler yaşadıysanız veya duyduy-
sanız e-mail yoluyla paylaşmanız 
dileğiyle, sağlıkla kalın.

OTOMOBİL PİYASASINDA 
NELER DÖNÜYOR?

Yetkili bayiden sıfır kilometre araç bulmak bu sene imkansıza 
yakın bir durum. Yetkili bayide bulamadığınız araç spot 
piyasada çok yüksek fiyat farklarıyla sizleri bekliyor. Bazı 
modellerde spot piyasa fiyatıyla yetkili bayi resmi fiyat listesi 
arasında yüz bin liraları bulan farklar söz konusu.
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