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Matrah düzenlemesi son derece hızlı bir aksiyonla 
düzenlendi ve bu talebimizin karşılanması dolayısıyla 
ilgililere çok teşekkür ediyoruz. ÖTV indiriminde ise 
uygulandığında çok kıymetli bir argüman olduğunu 
geçmiş uygulamalardan dolayı biliyoruz. 2009 yılında 
yapılan indirim çok hızlı bir tepki ile satışa döndü.

Oyder’in 37. Bölge Diyalog 
Toplantısı, Gaziantep’te yapıldı

OYDER

Oyder Başkanı Sayın Murat Şahsuvaroğlu 
toplantıda yaptığı konuşmasında, bu toplantılar 
sayesinde sektörün buluşmasından ve görüş 
alışverişinde bulunulmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek sözlerine şöyle 
devam etti:

“Dün bazı meslektaşlarımıza yaptığımız 
ziyaretlerde reel piyasa hakkında önemli 
bilgiler aldık ve sorumluluğumuzun ne derece 
önemli olduğu ve sırtımızdaki yükün ağırlığını 
da daha çok kavramış olduk. Bizi misafir eden 
tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

OYDER BAŞKANI
MURAT ŞAHSUVAROĞLU

İçinden geçtiğimiz bu dönem oldukça 
zorlandığımız ve ticaretin yavaşladığı 
bir dönem. Bunu atlatabilmek için 
yapılması gerekenleri sizlerle istişare 
ederek muhataplarımıza iletiyor, 
beraber projeler yapıyor ve çözüm 
üretmeye gayret ediyoruz.  

OYDER olarak son dönmede OSD, 
ODD ve TOKKDER ile ortak toplantılar 
gerçekleştiriyoruz. Sektör dernekleri 
ile bir araya gelerek oluşturduğumuz 
bir rapor oldu, bunun detaylarını 

sizlerle paylaşacağız. Ancak bu 
toplantılarda sizlerden gelen 
mesajları da ODD ile paylaştık.  
Bunlar; stok baskısının kaldırılması, 
stok vade sürelerinin uzatılması, 
stok finansmanı konusunda destek 
verilmesi, hedef sisteminin revize 
edilmesi, personel giderlerine marka 
desteğinin sağlanması, eğitimlerin 
esnetilmesi, marka standartlarında 
güncelleme yapılması, ve satışlar 
için düşük faizli kredi kampanyaları 
yapılmasıdır.
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Benim bayisi olduğum marka iyi 
örneklerden birisidir, oldukça destek 
verdiler açıkçası. Bunlardan bazı örnekler 
verirsek; stok baskısını kaldırdılar, test 
araçlarını azalttılar, valörleri ötelediler, 
yılsonu desteklerini öne çektiler, 
personel desteklerini öne çektiler, ikame 
araç sayısında azalmaya gittiler. Şimdi bu 
destekleri veren Ford markası gibi diğer 
markalarımızın da benzer veya daha iyi 
uygulamalar yapmaları için ortak yol 
bulunması gerekiyor.

Bu aşamada markaların etkin bayi 
konseyi oluşturmaları son derece 
önemlidir. Burada yapılan çalışmalar 
hem markaya hem de yetkili satıcılara 
önemli faydalar sağlamaktadır. Konseyi 
olan markalar ile merkezleri arasındaki 
iletişim tek elden ve beraberce projeler 
yapmak suretiyle çok başarılı sonuçlara 
imza atmaktadır.

Bir diğer konumuz ise Hükümetten 
beklentilerimdir. Burada sektör 
dernekleri ile ortak bir talep raporu 
hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcıları ile paylaştık. Beklentilerimiz 
içinde; ÖTV matrahlarının güncellenmesi, 
ÖTV 'de geçici süre indirim yapılması, 
Tüketici kredisi oranlarının düzenlenmesi 
ve aşağı yönlü hareketinin sağlanması 
için önlemler alınması öncelikli konular 
arasındaydı. Bu önlemler alınırsa 
sektördeki büyük düşüş bir nebze 

hafifleyecektir diye düşüncelerimizi bir 
rapor eşiğinde hükümetimize ilettik.

Matrah düzenlemesi son derece hızlı bir 
aksiyonla düzenlendi ve bu talebimizin 
karşılanması dolayısıyla ilgililere çok 
teşekkür ediyoruz. ÖTV indiriminde ise 
uygulandığında çok kıymetli bir argüman 
olduğunu geçmiş uygulamalardan dolayı 
biliyoruz. 2009 yılında yapılan indirim çok 
hızlı bir tepki ile satışa döndü.

Bizim önerimiz ise bu yılın son 3 ayı için 
ÖTV'nin 15 puan geri çekilmesi oldu, şu 
anda bunu değerlendiriyorlar. Ancak bu 
taleplerimizin hayata geçmesi için sizlerin 
de bölgelerinizdeki vekiller veya konuyla 
ilgili olabilecek tesirli kişilerle görüşmeler 
yapmanızı rica ederiz. Ancak ÖTV indirimi 
yapılsa dahi beklenti 600 binli rakamın 
ancak gerçekleşebileceği yönündedir.

Bu önlemlerin alınmış olması ise aslında 
yeterli olmayacaktır çünkü finansman 
temininde yaşanan sorunlar işin bir 
diğer boyutunu ortaya koymaktadır. 
Kredilerde yaşanan büyük faiz artışı 
ile karşı karşıya kalan tüketiciler araç 
alma niyetinde olsa dahi bu faiz oranları 
ile alıma yönelmemektedir. Ortalama 
%60 oranında kredi ile satış yapılan bir 
sektörde faizlerin bu oranlara yükselmesi 
demek satış yapamamak demektir. 
Dolayısıyla Bankaların bu konuda acilen 
sektör ile masaya oturması gereklidir. 

Ayrıca tek sorun faiz oranları da değildir, 
aynı zamanda bankalar bu faizi kabul 
eden ve kredi başvurusu yapan değerli 
müşterilerimizin başvurularını da 
reddetmektedirler.

Yaşanan bu olumsuz şartlar birleştiğinde 
araç satmak zaten imkansız hale 
gelmektedir. Ticari kredilerde yaşanan 
olumsuzluklar da Yetkili Satıcılarımızı 
derinden etkilemektedir. Yüksek cirolu 
bir iş yönettiğimizden dolayı ticari 
kredi taleplerimizin reddedilmesi ticari 
operasyonlarımızın durmasına varacak 
sorunlar oluşturmuş durumdadır. 
Bugüne kadar işbirliği içinde olduğumuz 
bankacı dostlarımız bugün telefonlarına 
dahi çıkmaktan imtina etmektedirler. 
Ancak bilinmelidir ki biz ticarete devam 
edeceğiz. Birçok krizi beraber atlattık bu 
sebeple bugün gösterdikleri tavırlarını 
tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini 
belirtmek istiyorum.

Sözlerimizin sonuna gelirken tüm 
meslektaşlarımızın yaptığımız çalışmalara 
destek vermelerini ve yılsonuna kadar 
beklentilerin karşılandığı bir dönem 
olmasını temenni ediyorum.”

Moderatörlüğünü Çınar Noyan’ın 
üstlendiği toplantıya; Koluman’dan 
Serdar Gürbüz, Arabam.com’dan Zafer 
Terzioğlu ve Otoshops’dan Melih Mutlu 
da konuşmacı olarak katıldı.
 
Melih Mutlu: Pazar çok büyük 5.1 
milyonluk Pazar var, distribütör 
bağlı bayilerin toplam satışı 300 bin 
seviyelerinde. Bu son derece düşük 
bir rakam, galeriler bu pazara hakim 
durumdadırlar. Antep’te yaşlı araç pazarı 
daha iyi gidiyor, buraya yönelmek satış 
rakamlarını artırabilecektir. Antep geçen 
sene pazarına göre %15 artış göstermiş 
2. el araç pazarında, pazarın üstünde bir 
artış rakamıdır bu oran.

Serdar Gürbüz: Bir milyon araç satan 
bayi organizasyonunun neden 2. el 
pazarının ancak %10’unu satabiliyor 
olduğuna bakmak gerekir. Bir milyona 
göre organize olmuş bayilerin düşen 
sıfır pazarındaki farkı 2. el satışları ile 
tamamlaması gerekmektedir. Biz bu işi 
çok iyi yapıyoruz. Elbette 2. el işini de çok 
iyi yapabiliriz. Bence bu tarafa konsantre 
olmamız durumunda rakamlarımızı 
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artırmamız son derece kolay olacaktır.

Çınar Noyan: Başarının sırrı nedir? Bu 
300 bin oranını artırmak için neye dikkat 
etmeleri gerekir?

Zafer Terzioğlu: Ben ABD’de 2. el işi 
yapan sıfır bayilerini ziyaret ettim. 
Burada bir ziyaretimde bayi sahibi bana 
dedi ki; “Biz ikinci el satışı da yapan sıfır 
bayisi iken, bugün sıfır da satan ikinci el 
bayisi konumuna geldik”. Bu gerçekten 
etkileyici bir tanımdı benim için. Büyüme 
bakışı ancak bu şekilde sağlanır diye 
düşünüyorum. Galerilerin ayakta 
kalma yöntemleri ile yetkili satıcıların 
iş yapmasını öğrenmesi gerekiyor. Araç 
kaynakları nelerdir? Nasıl araç bulup 
nasıl satıyorlar? Önce bunun öğrenilmesi 
gerekiyor. Bence önce bir kişiyi satın 
almaya yöneltmeleri gerekiyor, bu ikinci 
el işini yapanlar her şeyi yapsın, alsın 
da satsın da demek doğru değil. Sizlerin 
ihalelerden araç alma şansınız var, son 
kullanıcıdan araç almanız lazım, öncelikle 
alım işini çözmeniz lazım. Alımı yapacak 
kişinin fiyatlara da hakim olması lazım. 
Bunun için ilgili arkadaşların sadece alım 
işine odaklanması gerekiyor. Ekspertiz 
işi de çok önemli. Her marka araca 
ekspertiz yapabilecek durumda olmanız 
gerekiyor. Ekspertiz işi kritik öneme 
sahip, muhakkak burada organize olmak 
gerekiyor.

Melih Mutlu: Bence de öyle, geçmişte 
sıfır işi yapan birisi olarak çok rahatlıkla 
diyorum ki aslında en iyi adamlarımızı bu 

tarafa yönlendirmemiz gerekiyor. Bu işi 
gerçekten sahiplenecek, araç geldiğinde 
bu aracı galeriye paslarım demeyecek. 
Araç yaşlıdır, arıza riski vardır ben 
buna ekspertiz yapmayayım diyen 
zihniyetten, yavaş yavaş aracı alayım, 
doğru ekspertiz yapayım, mümkünse 
garanti vereyim, garanti veremiyorsam 
tamir ettireyim ve tamirden sonra aracın 
üstüne değer koyayım, web portallarında 
sergilenen araçlardan farklılaştırayım, 
sergiye en iyi yere koyarak müşteriyi 
en iyi şekilde ağırlayayım, CRM takibi 
yaparak o müşteriye istediği aracı temin 
edeyim dememiz ve bu işe fokus olacak 
organizasyonu kurmamız gerekiyor.

Çınar Noyan: Araç alırken kazanılır 
diye toparlamak gerekiyor sanırım bu 
bölümü. Peki, araç kiralama firmaları 
yaşanan daralmadan dolayı ya kontrat 
sürelerini uzatıyor ya da yeni araç 
almadığı için eski araçlarını satılığa 
çıkaramıyor. Bu durum araç arzında 
soruna neden olacak mı?

Serdar Gürbüz: Evet aslında arkadaşların 
da dediği gibi en önemli noktalardan 
biri de satacak aracı bulmak. İyi aracı, 
iyi ve uygun fiyata bulmak önemli bir 
durum. Biz bu konuda şanslıyız çünkü 
takasa gelecek araçlar bizim tedarik 
yapacağımız önemli noktalardan birisi. 
Ancak kiralama tarafından en önemli 
sorunlardan birisi buyback uygulamaları. 
Bugün gelinen noktada bu işin nasıl 
çevrileceği çok önemli. Bildiğiniz gibi 
bazı firmalarda zorluklar yaşanıyor 

ayrıca yaşanan finansal kriz sebebiyle 
firmaların kira sürelerini uzatmaları da 
aslında 2. el piyasasına girmesi gereken 
araçların birkaç sene daha buraya 
girmeyeceğini gösteriyor bize.

Zafer Terzioğlu: Bazı yetkili satıcılar 
bu kanaldan çok ciddi araç çekiyordu 
ancak kalanları buradan araç almakta 
zorlanıyordu. Ancak bugün bazı firmalar 
nakit ihtiyacı sebebiyle olması gerekenin 
çok altında fiyatlarla araçlar çıkabiliyorlar 
bu elbette elinde stok olanlar için bir 
tehlike demek.

Çınar Noyan: Beklenen ÖTV indiriminin 
yapılması piyasayı nasıl etkileyecektir?

Zafer Terzioğlu: Gerçekten çok zor 
bir döneme gireriz muhtemelen. ÖTV 
indiriminin kademe kademe olmasında 
fayda olur diye düşünüyorum.

Melih Mutlu: Yıl sonlarında pazarı ve 
rakamları aslında kiralama firmaları 
belirliyor. Bu sebeple kâr marjları çok 
çok küçülüyor. Bu dönemde kiralamadan 
alıp sattığınız araçlarda %2-3’leri 
bulabilirseniz çok şanslı olursunuz ki 
çoğu zaman bunlar da olamıyor. Zaten 
finansman maliyetlerinin %40’ları geçtiği 
bir dönemde bu kâr marjları gerçekten 
bu işin yapılabilirliğini zora sokuyor. 
Bu dönemde 2018 model araç almak 
gerçekten risk taşıyor, alımlarımızı 
veya stoklarımızı daha eski model 
araçlara yönlendirmek alacağımız 
riskleri azaltacaktır. Şu anda piyasada 
alıcı pozisyonu da pek yok, dolayısıyla 
buralardan çıkacak araçları da alacak 
birileri varsa o da sizlersiniz. Fiyatları 
belirlerken piyasada kullanılan birkaç 
fiyat asistanı programı da kontrol 
etmenizde fayda var. Şu anda adet ile 
iş yapılabiliyor, dolayısıyla fiyatları iyi 
belirlemek önemli bir unsur olacaktır. 
Servisimize gelen müşterilere araç almak 
veya satmak için teklifler yapabilirsiniz 
bu sizin için çok değerli bir kapı aslında.

Melih Mutlu: Şu anda araç satışında 
yaşadığımız en büyük sorun kredilerin 
onaylanmaması. Bizim yaptığımız 10 
başvurudan belki bir, iki tanesi olumlu 
dönebiliyor. Bu hem sıfır hem de ikinci 
el satışlarının önündeki en büyük 
engel. Araç alacak müşteri aslında var 
ancak faizlerdeki artış onları engelliyor. 
Aslında bir yere oturursa tüketici de 

OYDER
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buna alışacaktır, sabit kalması gereken 
bir nokta var ve henüz oraya gerilemiş 
değil faizler. Eskiden kredi vermek için 
kapımızı çalan bankacıların hiçbirisi bugün 
ortada yok hatta markalarımızın çalıştığı 
finansman firmaları da desteklerini 
çekmiş görünüyor. 2. el araç bulmak 
sorun değil ancak finansmanı bulmak çok 
önemli bir durum şu anda.

Zafer Terzioğlu: Şu anda paraya sıkışan ve 
satış yapmak zorunda olan birçok galeri 
ve bayi var. Kesinlikle takas müşterisini 
boş göndermemek lazım. Galeriler satmak 
zorunda oldukları için önlerinde 4 finans 
kuruluşunun ekranı açık duruyor, her 
birinden muhakkak başvurusu yapıyor, 
o da olmazsa müşterinin bankasını 
öğreniyor ve oradan birlikte başvuru 
yapıyorlar. Bizlerin de bu kaslarımızı 
geliştirmemiz gerekiyor. Satmak için her 
yolu denememiz gerekiyor ekiplerimizin 
de bunu öğrenmesi gerekiyor.

Çınar Noyan: Demin de konuştuğumuz 
konu perakende kaslarımızın nasıl 
geliştirileceği oldu ancak bir de bunu 
satacak insanlar lazım. Bu arkadaşlar 
neler yapmalı nasıl çalışmalılar?

Melih Mutlu: 2. el tarafında bugüne kadar 
yapmadığımız eğitim yatırımını yapma 
zamanımızın geldiğini düşünüyorum. 
Organizasyonun ölçüsüne göre alıcı 
ve satıcı ayrı olabilir ancak daha küçük 
operasyonlarda alış fiyatlarını çok iyi bilen 
bir satıcıya ihtiyacınız olacak.

Serdar Gürbüz: Güzel plazalar yapıyoruz, 
güzel mekanlarımız var ancak bu konuya 
yeterince önem vermiş değiliz. Biz 
Koluman olarak eleman seçerken çok 
dikkatli davranıyoruz. Son dönemde 
sıfır satışı yapan arkadaşlarımızın 2. el 
de satmalarını istiyoruz, sergileme için 
showroomlarımızın iyi yerlerine araç 
koymaya çalışıyoruz. Ekspertizi yapılmış, 
finansmanı sağlanabilecek imkanları 
oluşturmaya çalışıyoruz. Kriz zamanı 
ilk eleman çıkarmak gündeme geliyor 
ancak bunun sonrası şirketler için çok 
zor bir dönem oluyor. Burada 2. el satışı 
yapanlar için markalarda yeterli eğitim 
yok. Dolayısıyla bizler bu eğitimleri 
sağlamalıyız.

Çınar Noyan: Zafer Bey, en zor soruyu 
size sormak istiyorum, kârlılığı artırmak 
için ne yapmak gerekiyor?

Zafer Terzioğlu: Tamamen volümü 
arttırmak gerekiyor. Bugün kısa vadede 
eski kâr marjlarına dönmek mümkün 
görünmüyor. Dolayısıyla satış adedini 
artırmak önemli. Bazı bayiler bütün 
başarı faktörlerini satış adedine ve 
süreye döndürdük dedi. Sıfır araç 
satışı yapan arkadaşların 2. el de 
satması çok önemli çünkü onlar 2. el 
satışçılarına göre CRM, müşteri takibi 
gibi konulara çok yatkınlar. Bunların 
2. el operasyonlarına dahil olması 
buradaki satış ve takip işlemlerinde fark 
yaratacaktır.

Melih Mutlu: Her zaman ucuza mal 
alınamayabiliyor, bazen bunlar olabiliyor 
ama bugünkü şartlarda iyi takip 
yapmak gerekiyor. Çek Cumhuriyeti’nde 
30 satış noktası olan bir yeri ziyaret 
etmiştim. Onlar tedariklerini Fransa’dan 
yapıyorlardı ve bölgesel takipler 
yaparak ilgili aracı nerede daha kârlı 
satacaklarını görüp stoklarını oraya 
yönlendiriyorlarmış. Elbette onlar için 
geniş bir alanı kullanabiliyor olmaları 
sebebiyle hayat daha kolay. Biz de bu 
alan satış stratejisini uygulamalıyız. 
Kontrolü kaybetmeden satış yapmalıyız, 
hacim büyüdükçe kontrol kayboluyor, 
dolayısıyla satış ve finans konularını 
dikkate alarak stratejiler geliştirmeliyiz. 
Yeni 2018 model bir 2. el araç ile sıfırın 
arasında %40’lara varan fiyat farkları var. 
Burada dikkatli olmak lazım. Eski model 
araçlarda fiyat daha oturmuş durumda, 

yüksek model araçların fiyatlarını yakından 
takip etmek gerekiyor.

Çınar Noyan: Bu işi büyütmek isteyen bir 
yetkili satıcının neler yapması lazım, ne 
kadar yatırıma ihtiyaç duyabilir?

Zafer Terzioğlu: Burada yönlendirme 
yapmak yanlış olur ama otomotivde 
kalınacaksa özellikle kadroya yatırım 
yapmak gerekiyor, bugün bu yatırımı 
yapmak için en ideal zaman.

Serdar Gürbüz: Buradaki en büyük 
yatırım, Bayi sahiplerinin mantalitesinin 
yapılmasıdır. Bugün konuştuğumuz birçok 
şey zaten yapılması gerekenler ancak 
1 milyon satan bir teşkilatın 300 binde 
kalması bu mantalitenin değişmemesinden 
kaynaklanıyor.

Zafer Terzioğlu: Ben büyük bayilere 
şunu öneriyorum, önden nakit alım fiyatı 
versinler, ben de bunu yapacağım, Ocak 
ayında hazır olacak sistemim. Pazarı 
koklamak gerekiyor, takip etmek gerekiyor.

Melih Mutlu: sahibinden.com’da bir gece 
önce girilen araçları filtreleyin. Buraya 
yeni giriş yapılan araçları görerek fiyat 
teklifi hazırlayabilirsiniz. Fark yaratmak 
için çalışmak, çalışanları teşvik etmek ve 
yönlendirmek gerekiyor bu dönemde. 
Herkes bildiği malı alıyor, bunu satmaya 
çalışıyor, ancak araçları çeşitlendirmek de 
bulunabilirlik açısından son derece önemli.


