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Küresel ekonomideki 
canlanma, 
beklenildiği gibi 
olmayacak

Değerli Meslektaşlarım,

IMF, yılda iki kez yayınlandığı World Economic Outlook (WEO) raporunun Ekim 2016 sayısını ge-
çenlerde açıkladı. IMF’nin bu rapordaki tahminlerine ilişkin olarak şu değerlendirmeleri yapmak 
mümkün;

IMF’ye göre küresel ekonomide canlanma beklendiği gibi olamayacak. Dünyanın bu yıl yüzde 
3,1 büyümesini bekliyor. Küresel ekonomide geçen yılki büyüme de buna çok yakın ve yüzde 3,2 
olarak gerçekleşmişti. 2017’deki büyüme beklentileride bu civarlarda olacak ve en fazla yüzde 
3,4’ e ulaşabileceği tahmini yapılıyor.

IMF, geçen yıl da 2016’da dünyanın yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörüyordu ancak yıl ortasında 
beklentilerini revize etmek zorunda kaldı. Gelişmiş ülkeler dünyada yaşanan 2008 krizinden beri 
bir türlü toparlanamazken gelişmekte olan ülkelerin de önemli kayıplar yaşamaya başlaması 
küresel ticareti iyice yavaşlatmış durumda. Bu da neredeyse tüm ülkeleri olumsuz etkiliyor. 2000 
yılında Dünya yüzde 4 civarında büyürken ticaret yüzde 12 büyüyordu, oysa şimdi dünya yine 
yaklaşık yüzde 3 büyüyor ama küresel ticaret yüzde 1-2 arasında büyüme yapabiliyor. Bunun 
sebeplerinin başında ülkelerin daha içe dönük büyüme politikaları geliştirmesi geliyor.

IMF’ye göre, geçen yıl yüzde 2,1 olan gelişmiş ülkelerdeki büyüme bu yıl yüzde 1,6’ya inecek. Bu 
yavaşlama büyük ölçüde ABD’nin büyüme sorunlarından kaynaklanıyor. Geçen yıl yüzde 4 olan 
gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin ise bu yıl ancak yüzde 4,2’ye çıkabileceği tahmini yapıl-
mış. Gelişmekte olan ülkelerin başında gelen Çin’deki negatif yönlü gelişmeler olsa da Hindistan 
aynı hızla büyümeye devam ediyor. Brezilya, Arjantin ve Rusya’da ise ekonomi küçülmeye devam 
ediyor. IMF, Türkiye için de pek iyimser değil. Türkiye’de geçen yıl yüzde 4 olan büyümesinin bu yıl 
yüzde 3,3’e inmesini bekliyor. Türkiye ekonomisi için 2017 büyüme öngörüsü de oldukça düşük 
ve yüzde 3 seviyesinde kalıyor. Elbette Türkiye’nin başına gelenler başka bir ülkenin başına gelse 
neler olurdu bilemeyiz ama terör örgütlerinin her türlü zorlamaları, Suriye ve Irak’ta aktif savaş 
içinde olmamız, milyonlarca göçmeni barındırmak, darbe girişimleri, ABD ve AB ile yaşanan ger-
gin süreç ve içeride yaşanan birtakım tartışmalara rağmen halen bu performansa şaşırmamak 
güç.

Ancak bu süreçte ticarette gözle görülür bir yavaşlama olduğu ve bunun için önlemler alınmaya 
gayret edildiği hükümet yetkilileri tarafından dile getiriliyor. Bu süreçte şirketlerimizi her türlü 
senaryoya hazır hale getirmemiz gerektiğini yöneticilerimizle paylaşmak istiyorum.

Otomotiv sektörü ilk dokuz ayda 1.5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş, ihracatta rekorlar 
kırmış, toplam sektör istihdam sağlamada istikrar abidesi olmuş ve adeta vergi toplamada dev-
let adına bir vezne gibi çalışmış olsa da bir ihtiyaç halinde ilk göze batan sektör olmaya devam 
ediyor. Verginin tabana yayılarak daha homojen toplanmasını beklerken sektör yine bir ÖTV ar-
tışına maruz kalacak gibi görünüyor. Elbette ülke menfaatlerimiz önde gelir ama bunu herkesin 
ortak şekilde kucaklaması daha adil olacaktır.

Saygılarımla,
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Küresel ekonomideki canlanma, 
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Otomotiv sektörü yılın ilk dokuz ayında 
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ihracattaki ağırlığını korumayı başardı. 
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Zümrenin oturum 
başkanlığını ise İTO 
Motorlu Taşıt Satış 
ve Servisi Meslek 

Komitesi Başkanı Ziya 
Alp Gülan yaptı. 1 

Mayıs 2010’da sadece 
noterlerde kullanılmış 
araç satışlarında devir 
sisteminin başladığını 

belirten Gülan, eski 
sistemde kayıt altında 

sadece 1 milyon 400 bin 
araç teslim edilirken, 

son 12 ayda kayıtlı 
satışın 6 milyon 542 bine 

ulaştığına dikkat çekti. 
Gülan, eski sistemde 50 

bin TL’lik bir araçta tescil 
bedeli 770 TL iken şu anda 

100 TL bedel ile devir 
yapılabildiğini söyledi. 

İTO Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek 
Komitesi zümre toplantısında ikinci el 
araç ticareti ve KDV konuları ele alındı
Otomotiv sektörü yılın ilk 
dokuz ayında pazarın yüzde beş 
küçülmesine rağmen, ihracattaki 
ağırlığını korumayı başardı. Türk 
otomotiv sektörü Avrupa otomotiv 
satışları sıralamasında altıncı 
sıradaki yerini muhafaza ediyor.

Bu yılın ilk dokuz ayında 17 milyar 81 milyon 
134 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv 

sektörü, İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) sektörel 
bir zirve gerçekleştirdi.

Sektör, İTO Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek 
Komitesi’nin zümre toplantısında, ‘kullanılmış araç 
ticaretinin düzenlenmesi’ konusunu masaya yatırdı.

Altıncı sırada

Toplantının açılışında konuşan İTO Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Hasan Erkesim, geçtiğimiz 
yıl hafif ticari ve otomobil perakende satışlarının 
968 bin 17 adede ulaştığını hatırlattı. Erkesim, bu 
rakamın, 2016’nın ilk dokuz ayında ise 636 bin 
499 olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu satış, 
pazarın 2015’in ilk dokuz ayına kıyasla yüzde 5 
küçüldüğünü gösterse de Türkiye, Avrupa otomotiv 
satışları sıralamasında altıncı sıradaki yerini 
koruyor” diye konuştu.

Vergi yükleri

Erkesim, küresel otomotiv satış rakamının bu yılın 
sonunda 95.2 milyona ulaşmasının beklendiğini 
kaydederek, “2017’de ise 97.3 milyona yükselmesi 
tahmin ediliyor” dedi. Erkesim, şunları söyledi: 
“Vergi yükleri, otomotiv sektörünün büyümesindeki 
engellerin en başında geliyor. Çevre dostu araçların 
sektördeki payının artması sevindirici bir gelişme 
oldu. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi 
ve iç pazarın büyümesi gibi unsurlar, otomotiv 
sektöründeki yeni yatırımları da tetikliyor.”

KDV sorunu konuşuldu

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir 
Yönetimi Daire Başkanlığı Gelir İdaresi Grup 
Başkan Vekili Muhammet Ali Ayaz ile Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 
Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar
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Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdür Yardımcısı Adem 
Başar, katılımcılara, 

İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti 

Hakkında Yönetmelik 
Taslağı ile ilgili bilgi verdi. 

Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı Gelir 

Yönetimi Daire Başkanlığı 
Gelir İdaresi Grup Başkan 

Vekili Muhammet Ali 
Ayaz ile Maliye Bakanlığı 

Gelir İdaresi Başkanlığı 
Katma Değer Müdürlüğü 

Müdür Vekili Firdevs 
Sayımoğlu Gültepe 

ise katılımcıların KDV 
sorunları ile yaşadıkları 
sıkıntıları yanıtladılar.

Müdürlüğü Müdür Vekili Firdevs Sayımoğlu 
Gültepe ise katılımcıların KDV sorunları ile 
yaşadıkları sıkıntıları yanıtladılar.

100 TL'ye devir

Zümrenin oturum başkanlığını ise İTO Motorlu 
Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi Başkanı 
Ziya Alp Gülan yaptı. 1 Mayıs 2010’da sadece 
noterlerde kullanılmış araç satışlarında devir 
sisteminin başladığını belirten Gülan, eski sistemde 
kayıt altında sadece 1 milyon 400 bin araç teslim 
edilirken, son 12 ayda kayıtlı satışın 6 milyon 542 
bine ulaştığına dikkat çekti. Gülan, eski sistemde 
50 bin TL’lik bir araçta tescil bedeli 770 TL iken şu 
anda 100 TL bedel ile devir yapılabildiğini söyledi.

Gülan, sektörün en önemli sorunlarının başında 
KDV geldiğini belirterek, çözüm önerilerini şöyle 
sıraladı: “İkinci el araç ticareti yapanlara yetki 
belgesi verilmeli. İkinci el araç ticaretinde de aracın alımında KDV indirimi yapılmalı. Ayrıca alımdaki 

KDV oranı neyse satıldığı zaman da araca aynı 
oranda KDV uygulanmalı. İkinci el araç ticareti 
ile iştigal eden tüccarın aktifinde yer alan binek 
araçların konusu ticari emtia olduğundan ödenen 
KDV, indirim konusu yapılabilmeli.”

Çalışanlar sertifikalı olmalı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdür Yardımcısı Adem Başar, katılımcılara, İkinci 
El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelik Taslağı ile ilgili bilgi verdi. Başar, henüz 
nihai şekli verilmeyen taslaktaki önemli konuları 
şöyle sıraladı: “Meslek, yetki belgesine sahip kişiler 
tarafından yapılmalı. Çalışanlar sertifikalı olmalı. 
Araçlar tanıtım kartı ile sergilenmeli ve tüketiciyi 
bilgilendirmeli. Ekspertiz yapılmalı. Garantili satış 
yapılmalı. Belli fiziki şartlardaki mekanlarda ticaret 
gerçekleştirilmeli.”

OYDER Başkanı
Z. Alp Gülan
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TÜKETİCİ FİNANSMANI

Garanti Bankası
Tüketici Finansman Birimi

Dünyada bir ilke imza 
atarak, otomobil 

bayilerinin ikinci el 
araç alımındaki işletme 

sermayesi ihtiyacını 
tümüyle web tabanlı 

bir çözümle karşılayan 
“Takas Finansmanı” 
ürününü geliştirdik. 

Ürünümüz 2014 yılında 
dünyanın önde gelen iş 
ve finans dergilerinden 

Global Finance 
tarafından “En Yenilikçi 
Çözüm” ödülüne layık 

görüldü.

Tüketici Finansmanı Birimi, Eylül 
2013’te otomotiv sektöründe faaliyet 
gösteren distribütör ve bayileri 
odağına alarak, sektöre özel finansal 
çözümler sunmak amacıyla kuruldu. 

Bu amaç doğrultusunda banka genelinde taşıt 
ve bayi finansmanının baştan sona tek elden 

yönetilmesini sağlayacak bir yapı kurduk. Genel 
Müdürlük ve saha ekiplerimizle gerek distribütör 
ve bayilerin, gerek nihai müşterilerin değişen 
ihtiyaçlarını anlamak ve en doğru çözümleri 
sunabilmek bu yapının temelini oluşturdu. 

Kuruluşumuzdan bu yana, iş ortaklarımıza nasıl 
daha fazla katma değer yaratabileceğimiz sorusu, 
gelişimimizin ardındaki ana motivasyon kaynağı 
oldu.  

Birimimizin hikâyesi 2005 yılına dayanıyor.

Sürecin, müşterinin satın alacağı aracı showroom’da 
beğendiği an ile başladığının farkındaydık. Bu 
nedenle müşteri, doğru finansman ürününe aracın 
bulunduğu yerde ve anında erişilebilmeliydi. Bu 
amaç doğrultusunda, banka şubesine gitmeye 
gerek olmaksızın bayiden anında kredi başvurusu 
yapılmasına imkan veren sistemimizi hayata 
geçirdik.   

2006 yılında bayilerimize daha yakın, hızlı ve 
etkin hizmet sunabilmek amacıyla “Merkezi Satış” 
ekibimiz faaliyet göstermeye başladı. Ekibimizin 
tek hedefi bayilerimizi ziyaret ederek ihtiyaçlarını 
anlamak ve anında çözüm geliştirmemize olanak 
sağlamaktı. 

2008 yılında Türkiye’de bir ilk olan “Stok 
Finansmanı Sistemi”ni otomotiv sektörünün 
hizmetine sunduk. Öncelikle sıfır km araç alım 

finansmanı için uyguladığımız bu sistemi, 2009 yılı 
itibarıyla yedek parça satışlarını kapsayacak şekilde 
genişlettik.

2009 yılında elektrikli ve hibrit araçlara özel 
Çevreci Oto Kredisi ile ilk defa araç satın alacak 
müşterilerimize özel İlk Otomobilim Kredisini 
müşterilerimize sunduk.

2011 yılında bayilerimizin hizmetine sunduğumuz 
kredi başvuru sistemimizi “BAK- Bayiden Anında 
Kredi” adıyla yeniden tasarladık. Yenilenen sistem 
altyapımızla birlikte, müşterilerin shoowroom’dan 
çıkmasına gerek kalmadan, kredi başvuru ve 
kullandırım işlemlerinin tamamının bayilerimizce 
tamamlanabildiği bir iş modeline imza attık. 

2012 yılında yine sektörde ilk defa, taşıt kredisi 
başvuru ve destek hattı olan 444OTOM (4446866)’u 
müşterilerimizin hizmetine sunduk. Taşıt kredisi 
başvurusu yapmak için Garanti Bankası müşterisi 
olma şartı aramadığımız bu yeni kanalımız, 
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2015 yılında BAK 
sistemimizi ikinci el 
araç finansmanını da 

sağlayacak şekilde 
geliştirdik. Aynı yıl 
Facebook üzerinde 

geliştirdiğimiz Automik 
uygulamasıyla, 

kullanıcıların Facebook 
üzerinden eğlenceli bir 

testle kendilerine uygun 
aracı belirlemelerini 

ve taşıt kredisi ön 
başvurusu yapmalarını 

sağlayan ilk banka 
olduk.

özellikle ikinci el taşıt kredileri için bir danışma 
noktası haline geldi. Aynı yıl bu kez dünyada bir 
ilke imza atarak, otomobil bayilerinin ikinci el araç 
alımındaki işletme sermayesi ihtiyacını tümüyle web 
tabanlı bir çözümle karşılayan “Takas Finansmanı” 
ürününü geliştirdik. Ürünümüz 2014 yılında 
dünyanın önde gelen iş ve finans dergilerinden 
Global Finance tarafından “En Yenilikçi Çözüm” 
ödülüne layık görüldü.

Yıllar içinde edindiğimiz deneyim ve elde ettiğimiz 
başarıları bir adım öteye taşıma zamanı gelmişti. 
2013 yılında Tüketici Finansmanı Birimimizi 
kurarak, artan bir heyecan ve motivasyonla sektöre 
liderlik etmeye devam ettik.  

2015 yılında BAK sistemimizi ikinci el araç 
finansmanını da sağlayacak şekilde geliştirdik. 
Aynı yıl Facebook üzerinde geliştirdiğimiz 
Automik uygulamasıyla, kullanıcıların Facebook 
üzerinden eğlenceli bir testle kendilerine uygun 
aracı belirlemelerini ve taşıt kredisi ön başvurusu 
yapmalarını sağlayan ilk banka olduk.

Son çeyreğine girdiğimiz 2016 yılında da, Stok 
Finansmanı, Takas Finansmanı, Doğrudan Tahsilat  
Sistemi ürünleriyle bayi finansmanında; bireysel 
ve ticari taşıt kredisi ürünleriyle de nihai tüketici 
finansmanında sunduğumuz çözümlerle distribütör, 
bayi ve müşterilerimizin yanında olmaya devam 
ediyoruz.

Birim Yapılanmamız

İş ortaklarımızın ve nihai müşterilerimizin değişen 
ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere, kendi alanında 
uzman 18 kişiden oluşan Genel Müdürlük ve 13 
kişiden oluşan saha ekiplerimizle büyümeye devam 
ediyoruz. 

Stratejik Planlama Ekibimiz: Stratejik Planlama 
ekibi, gerçekleştirdiği finansal analizler, projeksiyon 
ve fizibilitelerle satış ve pazarlama ekiplerine yol 
gösteriyor.  

Kredi Ekiplerimiz:  Otomotiv sektörünün 
dinamiklerine hakim kişilerden oluşan iki ayrı 
kredi ekibimiz bulunuyor. Bayilerin finansmanı 
için kurulan ekip, bayileri tanıyarak finansman 
taleplerinin sonuçlandırılmasını sağlıyor. Nihai 
müşterilerimizin taşıt kredisi değerlendirmeleri 
için kurulan ekibimiz ise başvuruların bayilerin 
günlük temposunu yakalamak üzerehızla 
sonuçlandırılmasını iyor.  

Satış Ekibimiz:  Satış Ekibimiz, 
bayilerimizin gerek finansman gerek 
satışa yönelik ihtiyaçlarını analiz ederek, 
merkezi satış stratejilerini geliştiriyor. 
Aynı zamanda distribütörlerin sektördeki 
satış stratejilerine uygun ürün ve iş 
modellerini belirlemek, bu çözümleri 
distribütörlerimizle işbirliği içinde hayata 
geçirmek de bu ekibin sorumluluğunda 
bulunuyor. 

Satış koordinasyon fonksiyonlarına 
ek olarak, Satış Destek kadrosuyla da 
haftanın 6 günü, bayram ya da tatil 
demeksizin, bayilerimizin BAK sistemi 
ve kampanyalarla ilgili tüm sorularını 
yanıtlıyor, her konuda destek sağlıyor. 
Bu ekibin başarısının anahtarı, aynı anda 
hem distribütör, hem bayi hem müşteri 
gibi düşünebilmek ve herkes için en doğru 
çözümleri üretebilmekten geçiyor.  

Bölge Satış Yöneticilerimiz:  Sahada 
bayilerimizle omuz omuza çalışan ve 
bayilerin erini kendi eri gibi benimseyen 
ekibimizdir. Ülke çapındaki hizmet 
ağıyla, bayilerimizin satış erini 
gerçekleştirebilmeleri için ortak çözümler 
geliştirmek temel erini oluşturuyor. 

444 OTOM Ekibimiz:  Otomobil kredisinde 
uzmanlaşmış Çağrı Merkezi ekibimizdir. 
Müşterilerimizin taşıt kredisine ilişkin 
her türlü sorusuna yanıt verebilecek 
danışma hattı niteliğinde olmasının yanı 
sıra müşterilerin taşıt kredisi için başvuru 
yapmasını ve anında sonucunu öğrenmesini 
sağlıyor.

Pazarlama ve İş Geliştirme Ekibimiz:  Türkiye 
ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek sektörün 
dinamiklerini okuyan ve bu çerçevede yeni ürün 
ve hizmet modelleri geliştiren ekibimizdir. Bu 
hedef doğrultusunda, daha hızlı, esnek ve kullanıcı 
dostu süreç ve sistem altyapıları geliştirerek 
teknolojiyi inovasyona dönüştürüyor. Pazarlama 
ve İş Geliştirme ekibi ayrıca ürün lansmanları, 
organizasyonlar, geleneksel ve dijital iletişim 
kampanyalarını tasarlıyor, iş ortaklarıyla birlikte 
büyümeyi eyen CRM çalışmalarını gerçekleştiriyor. 
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Ekonomik görünüm

Dış denge konusunda, 
düşük petrol fiyatları ve 

iç talepteki yavaşlama 
sebepleriyle dış ticaret 

açığındaki daralma, 
cari açıktaki iyileşmeye 
katkı sağlasa da; Rusya 
ile ilişkilerin bozulması 

ve yaşanan terör 
olayları turizm başta 

olmak üzere bu katkıyı 
sınırlayan unsurlar oldu. 

Petrol fiyatlarındaki 
toparlanma ve 

yüksek sezonda turist 
sayısındaki kuvvetli 

düşüş, Ağustos 
itibariyle cari işlemler 

açığını yukarı taşımaya 
başladı. 

J eopolitik sorunlar ve Rusya ile ilişkilerin 
sekteye uğraması, ikinci çeyrek itibariyle 

büyümeyi baskılayan unsurlar oldu. Temmuz 
olayları neticesinde ise, büyümenin daha da ivme 
kaybettiğini gözlemliyoruz. Artan belirsizlikler ve 
yatırım yapılabilir ülke notunun kaybı 3. çeyrek 
büyümesi üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırdı. 
Son çeyrek itibariyle ise, ekonomi yönetiminin 
finansal koşulları gevşetme adımları, para ve 
maliye politikalarından gelen destekler büyümeye 
katkıda bulunuyor. Bu anlamda, üçüncü çeyrekte 
sıfıra yakın büyümeyle dip noktayı gördüğümüzü, 
akabinde ise alınan tedbirlerle toparlanmanın 
başlayacağını düşünüyoruz. 2016 yılı büyüme 
beklentimiz %2,7.

 Enflasyon tarafında ise, gelişmeler olumlu. 
2015 yılsonunda %8,8 olan enflasyon, Ekim 
itibariyle %7,2’ye indi. Çekirdek enflasyondaki 
kayda değer gerileme, gıda fiyatlarındaki yukarı 
yönlü düzeltmeyi aşarak Ekim ayında da manşet 
enflasyondaki düşüşü sürdürdü. Zayıf iç talep 
çekirdek enflasyondaki gerilemenin ana nedeni 
oldu. Turizmle ilgili alt kalemlerin de geldiği 
seviyelerde dengeye ulaştığının sinyalini vermesi bu 
düşüşü destekledi. Önümüzdeki dönemde çekirdek 
enflasyonun bu seviyelerde stabilize olmasını 
bekliyoruz; çünkü tüketici kredilerini artırıcı 
yöndeki politika adımlarının ve son dönemdeki 
TL’deki değer kaybının, zayıf iç talebin yarattığı 
düşürücü etkiyi sınırlamasını bekliyoruz. %7.7’lik 
yılsonu enflasyon beklentimiz üzerinde de risklerin 
dengeli olduğunu düşünüyoruz.

Dış denge konusunda, düşük petrol fiyatları ve 
iç talepteki yavaşlama sebepleriyle dış ticaret 
açığındaki daralma, cari açıktaki iyileşmeye 
katkı sağlasa da; Rusya ile ilişkilerin bozulması 
ve yaşanan terör olayları turizm başta olmak 
üzere bu katkıyı sınırlayan unsurlar oldu. Petrol 
fiyatlarındaki toparlanma ve yüksek sezonda turist 

sayısındaki kuvvetli düşüş, Ağustos itibariyle cari 
işlemler açığını yukarı taşımaya başladı. Eylül’de 
12 aylık cari açığın 33.2 milyar dolara ulaşmasını 
bekliyoruz (milli gelire oran olarak %4,7). 2016 
yılsonu beklentimiz ise %4,9 (2015 yılsonu %4,5).

Finansal piyasalar açısından, Türk lirası birçok 
gelişmekte olan ülke para birimi gibi küresel 
hareketler ve risk iştahından etkilenmeyi 
sürdürüyor. Son dönemde ise, özellikle ülke içi 
gelişmelerin Türk varlıkları üzerinde ekstra bir 
oynaklık yarattığını söyleyebiliriz. Fed’in Aralık’ta 
yapması beklenen faiz artışı, Avrupa’da varlık 
alımlarının yavaş yavaş sonlanacak olması beklentisi 
(tapering) ve İngiltere başta olmak üzere, ABD'de 
de enflasyon beklentilerinin artmaya başlaması 
gelişmiş ülke faizlerinin gördüğü dip seviyelerden 
yükselmesine yol açıyor. 

Gelişmiş ekonomilerde kıpırdayan faizler Türkiye 
gibi dış finansman ihtiyacı taşıyan ülkeler için 
risk primlerinin artması demek. Sıkılaşan yurtdışı 
finansman koşulları sadece faiz maliyetlerini 
artırmıyor, aynı zamanda döviz kuru üzerinde baskı 
yaratıyor. Önümüzdeki dönem için, Fed’in faiz artış 
ivmesi, enflasyon beklentileri ve petrol fiyatlarının 
seyri Türk finansal varlıklarına iştah konusunda 
belirleyici koruyacak. 

Garanti Bankası Ekonomik Araştırmalar 
tarafından hazırlanmıştır.
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İhracatta otomotiv liderliği bırakmadı

İhracat Ekim ayında
11 milyar 727 milyon dolar oldu

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine 

göre ekim ayı ihracatı 
geçen yılın aynı 

dönemine kıyasla yüzde 
4,6 düşüşle 11 milyar 

727 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Yılın ilk 
10 aylık döneminde 

ihracat, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3,7 

azalışla 115 milyar 952 
milyon dolar oldu.

2015 yılı Ocak-Eylül 
dönemine göre 2016 

yılında, otomobil ihracatı 
yüzde 8, ithalatı ise 

yüzde 3 oranında arttı. 
Bu dönemde otomobil 

dış ticaret açığı yüzde 12 
azalarak 1,4 milyar dolar 

seviyesine indi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekim ayı 
ihracat verilerini Ford Otosan'ın Kocaeli'nde 

bulunan fabrikasında açıkladı. TİM verilerine göre 
mücevher dışındaki altın ihracatı hariç tutularak 
yapılan hesaplamalarda, ekim ayında ihracat geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 düşüşle 11 
milyar 727 milyon dolar oldu.  

Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 aylık ihracat 
yüzde 3,7 azalışla 115 milyar 952 milyon dolar 
olurken, son 12 aylık dönemde ihracat da yüzde 
5 düşüşle 139 milyar 385 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.  

Otomotiv liderliği bırakmadı

Sektörel bazda ekim ayında en fazla ihracatı 
yüzde 8,2 artış ve 2 milyar 190 milyon dolarla 
otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bunu 1 milyar 
431 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon 
ile 1 milyar 239 milyon dolarla kimyevi maddeler 
sektörleri takip etti. Ekimde en fazla ihracat 
artışını sanayi ürünlerinde yüzde 8,2 ile otomotiv, 
tarım ürünlerinde de yüzde 23,2 artışla zeytin ve 
zeytinyağı sektörleri gerçekleştirdi. 

Miktar bazında ihracat ekimde düştü, ilk 10 
ayda arttı

Ekim ayında ihracat miktar bazında yüzde 3,3 
daralarak 8,9 milyon ton olurken, yılın ilk 10 ayında 
gerçekleştirilen 85,7 milyon ton ihracat geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 4 artışa işaret etti. Sektör 
bazında miktar olarak ekim ayında dokuz sektörde 
artış, 18 sektörde de azalış gözlendi. İhracatını bir 
önceki yılın aynı ayına göre miktar olarak en çok 
artıran sektörler yüzde 16,9 artış ile su ürünleri ve 
hayvansal mamuller ile yüzde 9 artışla zeytin ve 
zeytinyağı sektörleri oldu. Süs bitkileri ve mamulleri 
sektörü ihracatı ise miktar olarak yüzde 47,8, 
savunma ve havacılık sanayii sektörü ise yüzde 32 
azaldı.

Ülke bazlı ihracatta ABD, Çin ve Bulgaristan'a 
artış dikkat çekti

Ekim ayında 102 ülkeye ihracatta artış yaşanırken, 
133 ülkede gerileme oldu. En fazla ihracat yapılan 
ilk 5 ülke arasında Almanya'ya ihracat yüzde 0,1 
azalış, İngiltere'ye yüzde 15,2 azalış, Irak'a yüzde 
13,1 azalış kaydederken, İtalya'ya yüzde 3,6 ve 

/-

DIŞ TİCARET VERİLERİ (000 USD)
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TÜRKİYE İHRACAT VERİLERİ
Sektörler EYLÜL OCAK-EYLÜL SON 12 AYLIK

2015 2016 Değişim
('16-'15)

Pay
(2016)

2015 2015 Değişim
('16-'15)

Pay
(2016)

2014-2015 2015-2016 Değişim
('16-'15)

Pay
(2016)

I. TARIM 2.104.442 1.945.147 -7,6 16,6 16.792.737 16.193.535 -3,6 14,0 21.289.155 20.170.831 -5,3 14,5

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.576.876 1.428.810 -9,4 12,2 11.907.133 11.309.353 -5,0 9,8 15.211.054 14.284.783 -6,1 10,2

Hububat, Bakliyat, Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri 

587.624 570.964 -2,8 4,9 4.977.584 5.149.922 3,5 4,4 6.229.196 6.299.594 1,1 4,5

Yaş Meyve ve Sebze  237.273 216.501 -8,8 1,8 1.509.739 1.396.694 -7,5 1,2 2.185.239 1.972.555 -9,7 1,4

Meyve Sebze Mamulleri 144.212 128.938 -10,6 1,1 1.086.741 1.083.440 -0,3 0,9 1.334.190 1.314.383 -1,5 0,9

Kuru Meyve ve Mamulleri  200.914 165.820 -17,5 1,4 1.059.526 1.038.874 -1,9 0,9 1.354.593 1.320.079 -2,5 0,9

Fındık ve Mamulleri 307.824 252.387 -18,0 2,2 2.299.130 1.553.781 -32,4 1,3 2.911.099 2.080.586 -28,5 1,5

Zeytin ve Zeytinyağı 13.037 16.058 23,2 0,1 155.572 145.327 -6,6 0,1 195.645 179.239 -8,4 0,1

Tütün 80.594 74.639 -7,4 0,6 753.087 871.893 15,8 0,8 923.425 1.037.060 12,3 0,7

Süs Bitkileri ve Mam. 5.398 3.503 -35,1 0,0 65.754 69.420 5,6 0,1 77.667 81.287 4,7 0,1

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 162.255 167.277 3,1 1,4 1.501.297 1.504.809 0,2 1,3 1.904.099 1.816.092 -4,6 1,3

Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller

162.255 167.277 3,1 1,4 1.501.297 1.504.809 0,2 1,3 1.904.099 1.816.092 -4,6 1,3

C. AĞAÇ VE ORMAN 
ÜRÜNLERİ

365.311 349.060 -4 3 3.384.306 3.379.374 0 3 4.174.003 4.069.955 -2 3

Mobilya, Kağıt ve Orman 
Ürünleri

365.311 349.060 -4,4 3,0 3.384.306 3.379.374 -0,1 2,9 4.174.003 4.069.955 -2,5 2,9

II. SANAYİ 9.871.839 9.429.671 -4,5 80,4 90.571.639 88.196.177 -2,6 76,1 111.203.319 106.501.110 -4,2 76,4

A. TARIMA DAYALI 
İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

1.068.880 992.243 -7,2 8,5 9.576.189 9.287.044 -3,0 8,0 11.734.230 11.145.740 -5,0 8,0

Tekstil ve Hammaddeleri 753.919 693.138 -8,1 5,9 6.661.457 6.533.556 -1,9 5,6 8.066.342 7.819.387 -3,1 5,6

Deri ve Deri Mamulleri 126.212 120.662 -4,4 1,0 1.247.516 1.178.188 -5,6 1,0 1.561.237 1.402.912 -10,1 1,0

Halı 188.750 178.443 -5,5 1,5 1.667.217 1.575.300 -5,5 1,4 2.106.651 1.923.442 -8,7 1,4

B. KİMYEVİ MADDELER VE 
MAM.

1.305.032 1.239.188 -5,0 10,6 12.840.527 11.507.952 -10,4 9,9 15.734.952 14.065.580 -10,6 10,1

Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri  

1.305.032 1.239.188 -5,0 10,6 12.840.527 11.507.952 -10,4 9,9 15.734.952 14.065.580 -10,6 10,1

C. SANAYİ MAMULLERİ 7.497.927 7.198.240 -4,0 61,4 68.154.923 67.401.181 -1,1 58,1 83.734.138 81.289.790 -2,9 58,3

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.588.786 1.431.376 -9,9 12,2 14.162.233 14.326.823 1,2 12,4 17.031.892 17.119.623 0,5 12,3

Otomotiv Endüstrisi 2.024.754 2.190.304 8,2 18,7 17.388.355 19.269.239 10,8 16,6 21.029.276 23.033.014 9,5 16,5

Gemi ve Yat 75.633 74.241 -1,8 0,6 866.500 543.571 -37,3 0,5 1.085.437 706.928 -34,9 0,5

Elektrik Elektronik ve Hizmet 1.039.304 899.484 -13,5 7,7 8.610.169 8.141.482 -5,4 7,0 10.754.115 10.003.312 -7,0 7,2

Makine ve Aksamları 456.822 442.733 -3,1 3,8 4.534.434 4.356.962 -3,9 3,8 5.555.291 5.345.740 -3,8 3,8

Demir ve Demir Dışı Metaller 569.425 508.579 -10,7 4,3 5.219.738 4.940.260 -5,4 4,3 6.372.721 5.950.911 -6,6 4,3

Çelik 767.523 767.231 0,0 6,5 8.458.396 7.425.003 -12,2 6,4 10.532.458 8.846.495 -16,0 6,3

Çimento Cam Seramik ve 
Toprak Ürünleri

238.478 208.530 -12,6 1,8 2.319.001 2.240.524 -3,4 1,9 2.822.861 2.676.497 -5,2 1,9

Mücevher 269.212 229.172 -14,9 2,0 2.227.230 1.848.594 -17,0 1,6 3.135.427 2.265.858 -27,7 1,6

Savunma ve Havacılık 
Sanayii

129.553 124.600 -3,8 1,1 1.263.400 1.329.513 5,2 1,1 1.586.263 1.720.201 8,4 1,2

İklimlendirme Sanayii 332.934 314.794 -5,4 2,7 3.023.953 2.900.021 -4,1 2,5 3.732.138 3.522.241 -5,6 2,5

Diğer Sanayi Ürünleri 5.502 7.195 30,8 0,1 81.513 79.188 -2,9 0,1 96.258 98.971 2,8 0,1

III. MADENCİLİK 315.506 351.862 11,5 3,0 3.294.509 3.049.479 -7,4 2,6 4.050.831 3.650.181 -9,9 2,6

Madencilik Ürünleri 315.506 351.862 11,5 3,0 3.294.509 3.049.479 -7,4 2,6 4.050.831 3.650.181 -9,9 2,6

T O P L A M (TİM*) 12.291.787 11.726.679 -4,6 100,0 110.658.885 107.439.191 -2,9 92,7 136.543.305 130.322.121 -4,6 93,5

İhracatçı Birlikleri Kaydından 
Muaf İhracat

9.747.178 8.513.068 -12,7 7,3 10.199.378 9.062.945 -11,1 6,5

T O P L A M (TİM+TUİK*) 12.291.787 11.726.679 -4,6 100,0 120.406.064 115.952.259 -3,7 100,0 146.742.683 139.385.067 -5,0 100,0

2016 ilk dokuz ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 3 oranında azalırken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 11 oranında artış gösterdi ve
toplam ihracat içerisinde yüzde 16,5’lik pay ile ilk sıradaki yerini korudu.
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DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN İLK 10 FASIL (OCAK-EYLÜL)

FASILLARA GÖRE DIŞ 
TİCARET DENGESİ
2016 yılı Ocak-Eylül 

döneminde GTİP bazında 
dış ticaret dengesi verileri 

içerisinde; dış ticaret fazlası 
yaratan ilk 10 sektörün 
analizine bakıldığında, 

87 GTİP'li "Motorlu Kara 
Taşıtları, traktörler, bsikletler, 
motosikletler ve diğer kara 

taşıtları, bunların aksam, 
parça, aksesuarı" dış ticaretin 

dış ticaret fazlası yaratan 
altıncı sektör konumunda 

olduğu görülmektedir. 
Türkiye toplam dış 

ticaretinde dış ticaret fazlası 
yaratan ilk 10 sektör, dış 

ticaret fazlası yaratan tüm 
sektörler içerisinde yüzde 75 

paya sahiptir.

GTİP TANIMLARI

61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı

71 Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama 
metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci 
eşyası; metal paralar.

62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

8 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler

73 Demir veya çelikten eşya

87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 
motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, 
parça ve aksesuarı

25 Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve 
çimento

57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer 
kaplamaları

63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; 
takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya 
elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve 
bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

ABD'ye yüzde 12,8 artış gerçekleşti. En fazla ihracat 
yapılan ilk 20 ülke arasında ekim ayında en yüksek 
ihracat artış oranlarını yüzde 61,7 ile Bulgaristan, 
yüzde 23,7 ile Çin ve yüzde 12,8 ile ABD elde etti.

Ülke gruplarında AB arayı açıyor

Ülke grubu bazında bir önceki yılın aynı dönemine 
göre Avrupa Birliği'ne ihracatta yüzde 4,7 düşüş 
meydana gelirken, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 
35,8 oranında büyüme dikkat çekti. AB'nin 
ihracatımızdaki payı ise yüzde 49,6 oldu. İlk 10 
aylık dönemde ise ihracat AB'ye yüzde 4,2, Kuzey 
Amerika'ya yüzde 4,1 artarken, Ortadoğu'ya yüzde 
9,3, Bağımsız Devletler Topluluğu'na ise yüzde 6,6 
azaldı.

Sakarya ihracatını yarı yarıya arttırdı

Ekim ayında ihracat gerçekleştiremeyen tek il Kars 
olurken, 28 ilin ihracatında artış, 52 ilde ise düşüş 
gözlendi. En fazla ihracat yapan 5 il sıralaması ise 
şöyle oldu: İstanbul yüzde 6,8 düşüşle 4 milyar 
953 milyon dolar, Bursa yüzde 8,3 artışla 1 milyar 
177 milyon, Kocaeli yüzde 8,1 düşüşle 900 milyon, 
İzmir yüzde 7,5 düşüşle 667 milyon ve Gaziantep 
yüzde 3 düşüşle 577 milyon dolar. En çok ihracat 
gerçekleştiren 8. ilimiz Sakarya'nın ihracatını yüzde 
52,5 arttırarak 301 milyon dolara çıkarması ise 
dikkat çekti.

Cari Açık Eylülde Beklentinin Altında 
Gerçekleşti

TCMB, Eylül 2016 dönemine ilişkin ödemeler 
dengesi verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisinin 
"yumuşak karnı" olarak nitelendirilen cari açık 
beklentilerin altında kaldı.

Geçen yılın eylül ayında 167 milyon dolar fazla 
veren cari işlemler hesabı, bu yılın eylül ayında 1 
milyar 684 milyon dolar açık verdi. Böylece 12 aylık 
cari işlemler açığı 32 milyar 412 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 686 milyon dolar 
artarak 3 milyar 235 milyon dolar, hizmetler dengesi 
fazlasının 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 2 
milyar 336 milyon dolar ve birincil gelir dengesi 
açığının 42 milyon dolar artarak 927 milyon dolar 
olması, cari işlemler hesabının açık vermesinde 
etkili oldu.

Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki 
yılın eylül ayında 520 milyon dolar net ihracat 
gerçekleşirken, bu yılın aynı ayında 160 milyon 
dolar net ithalat kaydedildi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden 
kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına 
göre 888 milyon dolar azalarak 2 milyar 25 milyon 
dolara düştü. Birincil gelir dengesi kalemi altında 
yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyon dolar 
artarak 865 milyon dolar oldu.

Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı 
yüzde 3,4

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, 
ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi 
ürünlerini kapsıyor. Eylül ayında ISIC Rev.3’e 
göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki 
payı yüzde 94 olarak gerçekleşti. Yüksek teknoloji 
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki 
payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin 
payı ise yüzde 34,6 oldu.
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:
“İhracatta 15 ülke değil 3-4 ülke 
üzerinde çok yoğunlaşacağız”

İhracat tutarlarına göre 
ihracatçılara hususi 

pasaport verilmesine 
yönelik düzenleme 

hakkında bilgi veren 
Zeybekci, "İhracat tutarı 

Bakanlar Kurulunun 
belirleyeceği değerin 

üzerinde olan firma 
ve yetkililerine yeşil 

pasaport verme 
çalışmalarımızda 

son aşamaya geldik. 
Bununla ilgili kriterleri 

belirledik. Çok kısa 
bir süre içerisinde 

ihracatçılarımıza yeşil 
pasaport vermeye 

başlayacağız." ifadelerini 
kullandı.

N ihat Zeybekci, Bakanlığının 2017 yılı 
bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonunda sunum yaptı. Darbe girişiminin 
gerçekleştiği 15 Temmuz'dan sonra Borsa İstanbul'a 
yabancı net girişinin 1 milyar doların üzerinde 
olduğunu bildiren Zeybekci, ekonomideki makro 
göstergelerde iyileşmenin devam edeceğini söyledi.

Küresel ticaretin küresel büyümeden düşük 
performans ortaya koyduğunu belirten Zeybekci, 
küresel ekonominin önemli oyuncularından 
Türkiye'nin de bu gelişmelerden etkilendiğini ifade 
etti. Türkiye'nin bu yıl sonunda yüzde 3,2 büyümeyi 
ediğini anımsatan Zeybekci, yıl sonunda ihracatın 
ithalatı karşılama oranının yüzde 89 düzeyinde 
olduğunu kaydetti.

Zeybekci, Türkiye'nin dış ticarette otomotiv, 
tarım, tekstil ve hazır giyimde fazla verdiğini, fiyat 
seviyelerindeki gerilemenin etkisiyle demir çelik, 
kimya ve enerji sektörlerinde açığın gerilediğini 
anlattı. 2016 yılında en fazla ihracatın AB'ye 
gerçekleştirildiğini hatırlatan Zeybekci, Avrupa'nın 
toplam tüketimde daralmaya giderken Türkiye'den 
ithalatını artırdığını söyledi.

Zeybekci, hizmet ticaretinde Türkiye'nin yüzde 
50 net fazla verdiğine işaret ederek, bakanlık 
olarak yatırım, üretim, istihdam zincirini 
kuvvetlendirmeyi ediklerini aktardı. "e-ihracat"ı 
firmalar için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak 
Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda 
"e-ihracat" yoluyla yer almasını sağlamayı, Türkiye’yi 

dünya geneline hizmet sunan bir "e-ticaret" merkezi 
haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan 
Zeybekci, Türk Lirası ile ticaretin artırılmasının da 
endiğini dile getirdi.

2017 sonunda 20 ticaret merkezi hedefi

İhracat tutarlarına göre ihracatçılara hususi 
pasaport verilmesine yönelik düzenleme hakkında 
bilgi veren Zeybekci, "İhracat tutarı Bakanlar 
Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan 
firma ve yetkililerine yeşil pasaport verme 
çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bununla 
ilgili kriterleri belirledik. Çok kısa bir süre 
içerisinde ihracatçılarımıza yeşil pasaport vermeye 
başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Ticaret Merkezi Projesi kapsamında ilk 
merkezin Tahran'da açılacağını, daha sonra New 
York ve Dubai'de hizmete geçeceğini, gelecek yıl 
sonunda toplam 20 yerde merkez açılmasının 
endiğini kaydetti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
"İhracatta 2017 yılından itibaren 
hedef ülkeleri çok daha daraltarak, 
15 ülke değil, 3-4 ülke üzerinde çok 
yoğunlaşacağız. Öncelikli ülkeleri 
de daraltarak farklı bir konsepte 
geçeceğiz." dedi.
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MEHMET AYHAN DAYOĞLU
Arkeon Danışmanlık 

Güven Duygusuyla Olumlu 
Müşteri Deneyimi Yaratmak

G eçenlerde yeni bir araç almak için çeşitli 
markaların satış yerlerini dolaşırken yeni araç 

satışından üretilen kârın ne kadar düştüğünü bir 
kez daha gördüm. Her marka deyim yerindeyse 
araçlarını satabilmek için bin bir yöntem uyguluyor, 
kampanyalar yapıyor, indirimlerle araç satışını cazip 
hale getirmeye çalışıyor. Oysa ki bundan bir süre 
önce Türkiye ekonomisinin içe kapanık olduğu 
dönemlerde araçlar kapanın elinde kalıyordu, araç 
almak için aylarca kuyruk bekleniyor, sırada öne 
geçmek için aracın üzerine ilave paralar ödeniyordu. 
Rekabetin artmasıyla bu dönem kapandı. Artık 
müşteriyi ikna edip satış yapmak yetmiyor bir de 
elde tutarak kârı olabildiğince arttırmak gerekiyor.

Bir çoğumuzun söylediği gibi halâ ilk aracı satış 
birimleri ikinciyi ise satış sonrası hizmetler 
sattırıyor. Bunun en önemli nedeni insanların 
milyonlarca yıldır peşinden gittiği güven duygusu. 
İnsan kendini güvende hissetmediğinde harekete 
geçmiyor, satın almıyor, yeni bir yatırım yapmıyor. 
İşte bu nedenle ürünleri için güven yaratan firmalar 
daha kolay araç satıyor. Araç alacak kişiler öncelikle 
sokaklardaki araçlara bakıyorlar. İhtiyaçlarını 
karşılayan araçları gruplayıp yollarda en fazla 
olandan başlayarak satın alma sürecine giriyorlar. 
Etrafındakilere araçla ilgili görüşlerini soruyorlar, 
fikir alıyorlar. Bugünlerde araç alımı sürecindeki 
hemen herkes sosyal medya aracığıyla sorgulama 
yapıyor. Aracın parça, servis, bakım aralığı,vb 
konularını öğrenmeye çalışyor.  

Bu arada çok önemli bir husus devreye giriyor: Satış 
ve satış sonrası hizmetlerdeki kişilerin müşteriye 
yaklaşımı.

Olumlu müşteri deneyimini (Şekil 1) yaratan üç 
temel husus var:

1) Personelin tutum ve davranışı

2) İnsan kaynakları ve alt yapı yatırımları

3) Süreçler

Personelin tutum ve davranışı bir çok şeyin başında 
geliyor.Personelin tutum ve davranışı müşteriye 
içtenlikle yardımcı olmak, sorununu çözmek, işini 
en kısa sürede halletmek üzerine kurgulandıysa 
süreç müşteri lehine olumlu başlıyor. Müşteri 
kendini rahat ve güvende hissediyor. Sormak 
istediklerini soruyor, öğrenmek istediklerini 

Sorun çıktığında tutum ve davranışı müşterisine destek olmak olan perso-
nel sorunu en hızlı şekilde müşterisine en az hasar verecek şekilde çöze-
rek krizleri fırsata çeviriyor. Otomobili kötü kullanmışsınız, kitabını okuma-
mışsınız, siz bilmiyorsunuz, bir sormam gerekir, bekleyin size döneceğim” 
ve benzeri yaklaşım gösterenler  müşterilerini ilk araç değişimi sürecinde 
veya bunun da öncesinde kaybediyorlar.
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TUTUM VE
DAVRANIŞ

SÜREÇLER

İNSAN 
KAYNAKLARI 

VE ALTYAPI

Müşteri Odaklı Hizmet 
Yaklaşımı

Katma Değer &
Olumlu Müşteri Deneyimi

YENİ ARAÇ
SATINALMA

YENİ ARAÇ
SATINALMA

SÜRECİ

SERVİS VE
YEDEK 
PARÇA 

DENEYİMİ

MÜŞTERİNİN
İKNA OLMA

SÜRECİ

KULLANIM
DENEYİMİ

1

23

İşe alım yaparken 

“alalım birini koyalım” 

tarzındaki yaklaşımdan 

ziyade “işe uygun, 

kuruma uygun, kendini 

işine verecek kişileri 

işe alalım ” yaklaşımı 

öne çıkıyor. Bu kişilerin 

rahat çalışabilmesi 

için gerekli alt yapı 

ayarlanıyor. Araç sergi 

yerlerinde, servislerde ve 

diğer birimlerde gerekli 

alt yapılar sağlanarak 

kişilerin rahat çalışması, 

müşteri adaylarına 

kolaylıkla hizmet vermesi 

ve vaatlerini yerine 

getirmeleri sağlanıyor. 

öğreniyor. Yardım etme tutumunda olan personel 
müşterisine yardımcı olmak için kendini geliştiriyor, 
kendi ürünü ile diğerleri arasındaki farklı kavrıyor, 
müşteri ile iletişimini nasıl arttıracağını öğreniyor, 
içinde bulunduğu süreci yakından takip ediyor.

Personelin tutumunu ise şirket kurum kültürü 
belirliyor. İşe alım yaparken “alalım birini koyalım” 
tarzındaki yaklaşımdan ziyade “işe uygun, 
kuruma uygun, kendini işine verecek kişileri işe 
alalım ” yaklaşımı öne çıkıyor. Bu kişilerin rahat 
çalışabilmesi için gerekli alt yapı ayarlanıyor. Araç 
sergi yerlerinde, servislerde ve diğer birimlerde 
gerekli alt yapılar sağlanarak kişilerin rahat 
çalışması, müşteri adaylarına kolaylıkla hizmet 
vermesi ve vaatlerini yerine getirmeleri sağlanıyor. 

Yukarıda sıralananlar istisnasız her müşteriye 
uygulandığında başarı geliyor. Bunun için süreçler 
büyük önem taşıyor. Personel, süreçlerini izleyerek 
müşterilere aynı standartta hizmet sunarken aslında 
gözden kaçması muhtemel noktaları ortadan 
kaldırıyor.

Sorun çözücü tutum ve davranış, uygun kişiler 
tarafından her müşteri için standart olarak 
uygulandığında başarı kaçınılmaz oluyor. Böylelikle 
araç sahipliği sürecindeki her aşamada müşteri 
mutlu oluyor.

Araç sahipliği üç ana aşamadan meydana geliyor: 
Araç alımı, kullanım deneyimi ve araç değişimi.

Araç alımı sürecinde müşteri araştırmasını 
yapıyor, etrafındakilere soruyor, etrafına bakıyor 
ve hangi aracı alacağına karar veriyor. Bu süreç 
tamamlanıp aracı kullanmaya başladığında ise 
müşteri gerçeklerle yüzleşiyor. Zira kendisine 
verilen vaatlerin ne kadar gerçekçi olduğunu 

görüyor. Aracın bakımı, yakıt sarfiyatı, acil yol 
yardım hizmeti, aracın performansı, vb hep bu süre 
içinde çıkıyor. Bu süreçte kuvvetle muhtemel bir çok 
kullanıcı büyük ya da küçük sorunlarla karşılaşıyor. 
İşte sorun çıktığında tutum ve davranışı müşterisine 
destek olmak olan personel sorunu en hızlı şekilde 
müşterisine en az hasar verecek şekilde çözerek 
krizleri fırsata çeviriyor. Bunun aksine “arabayı 
kötü kullanmışsınız, kitabını okumamışsınız, siz 
bilmiyorsunuz, bir sormam gerekir, bekleyin size 
döneceği”, vb yaklaşım gösterenler de müşterilerini 
ilk araç değişimi sürecinde veya bunun da 
öncesinde kaybediyorlar.

Sonuç olarak; rekabet nedeniyle kârlar daralıyor. 
Araç satın alma ve kullanım süreçleri  hiç olmadığı 
kadar güven duygusuyla birlikte yürüyor. Bunun 
için personelin müşterisini içtenlikle destekleyen 
tutum ve davranışı, uygun insan kaynakları 
politikası, alt yapı yatırımı ve standart süreçlerle 
biraraya geldiğinde her alanda başarı kaçınılmaz 
olarak geliyor. 
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Türkiye Sıfır Araç Pazar Analizi 
Programı'nın İl Detayları
Türkiye Sıfır Araç Pazar Analizi 
Programı'nın İl Detayları
EBS Danışmanlık (EBS Analiz Otomotiv Yönetim Danışmanlığı San. Ve Tic. A.Ş. ) 22 yıllık otomotiv sektör tecrübesi ile, bu alanda Türkiye gerçekleşen 
otomotiv pazarının analizlerini yapmakta. 2016 yılı başı itibari ile Türkiye Rekabet Kurumundan almış olduğumuz Muafiyet belgesiyle, güvenilir ve en doğru 
istatistik verileri analiz ederek sektörün hizmetine sunmaktayız.

Bu bağlamda çalışmalarımızda sıfır araç pazarı ve 2. el araç pazarında Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde gerçekleşen tescilleri  marka,model,model yılı,segment 
detayları ile geriye dönük en ince detaylarına kadar gözler önüne seriyoruz. Rakiplerinde tüm detaylarının görüldüğü çalışmalarımızda, bu sayede hangi ilçede 
hangi marka ve model kullanıcı tarafından tercih ediliyor,hangi marka araç 2. elde talep ediliyor,o ilçe de hangi markadan,kaç model araç var görülebiliyor.
Sadece satış kanadını değil araç parkı detayları ile de, servislerin potansiyelinin bilgisini de vermiş oluyoruz.
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EROL ŞAHİN

Çalışmalarımız ve programlarımız kapalı devre üyelik sistemi ile çalışan veri alanımızda 
sunulmaktadır.

Abonelik için bizimle irtibata geçebilirsiniz. (info@otomotivanaliz.com)

Güney Doğu Anadolu Bölgesi illerini gösterdiğimiz tabloyu daha iyi okuyabilmek adına, 
satırların açıklamasını şu şekilde verebiliriz. En üst bölümde il ile ilgili demografik bilgiler 
ve  ilin pazar verileri bulunmaktadır. Alt bölümde ise ilk 4 satırda markalara ait Türkiye 
Otomobil satışları, pazar payları ile markaların seçili il de ki satış ve pazar payı bilgileri 
verilmekte. 5. ve 6. satırda marka Türkiye Pazar payına göre ilde olması gereken asgari pazar 
payı görülmekte. 7.satırda markanın il lideri olabilmesi için gereken satış adeti, 8. satırda ise 
marka il penetrasyonu bulunmaktadır. Son satırda 2015-2016 yılının aynı dönemine ait pazar 
payı gelişimi görülüyor.
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E-TİCARET

Dünyamız dijitalleşiyor, 
kullanıcılarımız dijitalleşiyor 
aynı paralellikte potansiyel 
müşterilerimiz de dijitalleşiyor. 
Peki biz ne kadar dijitalleşiyoruz? 
Kaynaklarımızı dijital alanlara 
aktarabiliyor muyuz? Son beş yıllık 
dönemde konuşulan bu popüler 
kelimenin otomotiv sektörüne 
yansımaları nasıldır? 

Cenap Coşkun
Arabam.com Reklam Satış Müdürü
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Son Beş Yılda Dijital’in Önlenemez Yükselişi 
Devam Ediyor

İnternet kullanıcılarının son beş yıllık kullanıcı 
alışkanlıklarına baktığımızda 2011 yılında 

Türkiye’deki internet kullanıcı sayısının 22 milyon 
dolaylarında seyrederken 2015 yılında internet 
kullanıcı sayısının 38 milyon olduğunu görüyoruz.  
Özellikle son 5 yıldaki internet kullanıcı sayısının 
%72  gibi inanılmaz bir oranda artmış olduğunu 
görüyoruz. Bu gerçekten inanılmaz bir yükselişe 
işaret ediyor. Halk olarak interneti sevdiğimizi net 
bir şekilde söyleyebiliyoruz. 

Medya Harcamalarında da Dijital Söz Sahibi

Yukarıda kısaca vermiş  olduğum kullanıcı 
sayısının artışına reklam veren markalar da aynı 
şekilde kayıtsız kalmayıp, hedef kitlelerinin dijital 
platformlara kaydığını gözlemleyerek buna göre 
pozisyonlarını almışlar ve dijitale kayan kullanıcı 
sayısına paralel olarak medya harcamalarını da aynı 
şekilde dijitale kaydırmışlar.

Dijitalleşen
Dünyada Fırsatları 
Yakalamak Üzerine 
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Beş yıl önce medya 

harcamalarının içinde 

dijital medya %8 pay 

alırken 2015 yılına 

geldiğimizde medya 

harcamalarının içinde 

dijital medya payı 

%23’e yükselmiş oldu. 

Reklamcılar derneğinin 

açıkladığı verilere göre 

2014 yılı ile 2015 yılı 

kıyaslandığında dijital 

medya yatırımları 

%25,4 oranında arttığını 

görüyoruz. 

Beş yıl önce medya harcamalarının içinde dijital 
medya %8 pay alırken 2015 yılına geldiğimizde 
medya harcamalarının içinde dijital medya 
payı %23’e yükselmiş oldu. Bahsettiğimiz artış 
her yıl katlanarak devam etmekte. Reklamcılar 
derneğinin açıkladığı verilere göre 2014 yılı ile 
2015 yılı kıyaslandığında dijital medya yatırımları 
%25,4 oranında arttığını görüyoruz. Bahsettiğimiz 
%25,4’lük artış diğer medya harcamalarının oldukça 
üzerinde (açık hava %7,7 artış, radyo %1.9 artış, 
sinema %14,8 artış) yine dijital medyaya olan güven 
ve rağbet çok yüksek boyutlarda. 

Dijitalleşen Otomotiv Sektöründe Durum 
Nedir?

Kullanıcı sayılarının artışına paralel olarak medya 
harcamalarının içinde dijital medya harcamalarının 
aldığı paylar ve dijital medya bütçelerinin her yıl 
artışı (IAB verilerine göre 2015 yılı dijital medya 
bütçe harcamaları 1.6 milyar TL’dir) otomotiv 
tüketicisine ve potansiyel otomobil alıcısına da 
yansımış durumda.

Yapılan bir çok ankete ve data araştırmasına göre 
(kullanıcı anketleri ve sektörel anketler) beş yıl önce 
kişiler araç almak için ortalamada beş bayi gezerken 
bugün ortalamada bir iki arasında bayi geziyor. 
Bunun temel sebebi ise artık potansiyel alıcı dijitalde 
aracın tüm bilgilerini alıyor, satış sonrası fırsatlarına 
bakıyor, forumları inceliyor, aynı zamanda da 
aracını aldıktan sonra yatırımının (araçların bugün 

herkes için bir yatırım aracı olduğunu unutmamak 
lazım) nasıl bir ivme kazanacağını görmek için yine 
listeleme sitelerinde ikinci el fiyatlarına bakıyor ve 
bayiye kararını vermiş, sözleşme yapmaya veya aracı 
almaya gidiyor.  Dolayısıyla kullanıcının/potansiyel 
müşterinin kararını değiştirmek veya bayiye 
çekmek tamamen dijitalde nasıl konumlandığınıza 
bağlı olarak değişiyor. Dijital mecralarda (internet 
sitelerinde, mobilde, sosyal medyada vb) 
konumlanmak potansiyel müşterinin daha fazla 
dikkatinin çekileceği anlamına gelmektedir ki 
çağımızın kullanıcılarının yukarıda da verilerden 
bahsettiğim üzere tamamen internet veya mobil 
kullanım odaklı hale gelmiştir. 

Bahsedilen Veriler Bize Ne Anlatmak İstiyor?

Dijitalleşen dünyada kullanıcının/ziyaretçinin 
internet sitelerine, sosyal medyaya doğru kaydığını 
dolayısıyla yazımda da zaman zaman bahsettiğim 
üzere potansiyel alıcıların da artık kararlarını 
dijital üzerinden verdiğini gösteriyor. Yine 
müşterilerimizin, yani potansiyel alıcıların artık 
dijitalleştiğini gösteriyor. Dolayısıyla otomobil, 
ticari araç, yedek parça ve tüm otomotiv üretici 
ve satıcılarının aynı şekilde müşterilerinin kalbine 
dokunabilmesi için dijitalleşen dünyada yani 
internetin içinde olması gerektiğini anlamamızın 
vakti gelmiş görünüyor. Bugün dijital sektörde 
konuşulan konulardan bir tanesi de dijitalde 
konumlanırken mobilde de nasıl konumlanacağın 
önemli hale gelmiş duruyor. Artık kullanıcılar 
masaüstü kullanıcılar ve mobil kullanıcılar olarak 
ikiye ayrılmış durumda.

Sözün Özü, dijital dünyada bulunan nimetlerden 
daha fazla yararlanmanın vaktinin geldiğinin, 
dijital dünyayı anlamak ve bu tarafa yatırımları 
kaydırmak gerektiğinin, istihdamları yaparken bile 
dijital medya araçlarını kullanan çalışanları daha 
fazla işe almaya ağırlık vermek gerektiğinin farkında 
olmanın vakti geldiğinden bahsetmekte fayda var. 

POTANSİYEL ALICILAR 
DİJİTALLEŞİYOR
Dijitalleşen dünyada kullanıcının/ziyaretçinin 
internet sitelerine, sosyal medyaya doğru 
kaydığını dolayısıyla yazımda da zaman zaman 
bahsettiğim üzere potansiyel alıcıların da artık 
kararlarını dijital üzerinden verdiğini gösteriyor. 
Dolayısıyla otomobil, ticari araç, yedek parça 
ve tüm otomotiv üretici ve satıcılarının aynı 
şekilde müşterilerinin kalbine dokunabilmesi 
için dijitalleşen dünyada yani internetin içinde 
olması gerektiğini anlamamızın vakti gelmiş 
görünüyor. 
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Murat 124'ün yeni kasası 124 Spider Türkiye'de tanıtıldı!

Fiat Düzce Yetkili Satıcısı Simge 
Otomotiv'in açılış töreni gerçekleşti

Türkiye'de üretilen 100 
aracın 27’sinin TOFAŞ 
tarafından yapıldığını  

vurgulayan Eroldu, 
"Türkiye pazarında satışa 

sunduğumuz her 10 
otomobilin 9’u da  FİAT 

markasıyla TOFAŞ’ın 
Bursa fabrikasında 
üretilen araçlardan 

oluşuyor. Türkiye  
pazarında en fazla 

yerli araç satan firma 
konumunda olmak bizi 
ayrıca  gururlandırıyor" 

diye konuştu.

Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk 
Çimen, Türkiye'ye  yaptıkları yatırımlara 

hızla devam ettiklerini belirterek, "Geçen yıl Koç  
topluluğu olarak kombine ciromuz 144 milyar liraya 
ulaştı. Bu ciro ülkemizin  gayrisafi milli hasılasının 
yüzde 7'sine karşılık gelirken kombine ihracatımız  
ise Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 9'una 
teşkil ediyor." dedi. Çimen, Fiat Düzce Bayisi Simge 
Otomotiv'in Üçköprü mevkisindeki yeni  hizmet 
binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Koç 
şirketlerinin hızla  büyüdüğünü söyledi.

Koç topluluğu olarak geçen yıl kombine cirolarının 
144 milyar liraya  ulaştığını aktaran Çimen, "Bu 
ciro ülkemizin gayrisafi milli hasılasının yüzde  
7'sine karşılık gelirken kombine ihracatımız ise 
Türkiye'nin toplam ihracatının  yüzde 9'una teşkil 
ediyor. Devletimizin tahsil ettiği toplam vergi 
gelirlerinin  yüzde 8'ini Koç topluluğu olarak 
gerçekleştiriyoruz. Halka açık şirketlerimiz  eylül 

FİAT Düzce Bayisi Simge Otomotivin 
açılış töreninde markanın efsane 
otomobili Murat 124'ün yeni kasası 
124 Spider Türkiye'de ilk defa 
tanıtıldı.

ayı sonu itibarıyla borsa İstanbul'un toplam piyasa 
değerinin yüzde 19'unu  oluşturuyorlar. Bağımsız 
kuruluşlarla yapılan araştırmalara göre, Koç 
Holding  olarak Türkiye'nin en beğenilen en itibar 
edilen kurumuyuz." diye konuştu.

Koç Holding'in, Türkiye'de ilk otomotiv sanayi 
hamlelerini  gerçekleştiren topluluk olduğunu 
aktaran Çimen, şu değerlendirmede bulundu: 
"Topluluğumuzun çatısı altında Tofaş, Ford Otosan, 
Türk Traktör,  Otokoç, Avis ve Budget gibi kuvvetli 
sanayi aynı zamanda da ticaret  şirketlerimizden 
oluşan çok geniş bir portföyümüz var. Türkiye'de 
geçen yıl araç  üretiminin yüzde 46'sını şirketlerimiz 
yaptı. Yaklaşık 660 bin tane üretim  yaptık. Dünya 
ölçeğinde de oldukça önemli bir sayı. Ürettiğimiz 
660 bin aracın  440 binini dünyanın dört bir yanına 
ihraç ettik. Yurt içinde yüzde 25 pazar  payına 
sahibiz. 11 markaya üretim yapıyoruz. 10 marka 
için yurt içinde satış ve  satış sonrasında hizmet 
veriyoruz. Geçen yıl grup şirketlerimiz sadece 
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otomotiv  grubunda 35 milyar dolar ciro yaptı. 25 
bin kişiye de istihdam sağladık. 

Otomotiv  şirketlerimizin piyasa değeri toplamda 10 
milyar doları buldu. Otomotiv işimizin  içerisinde 
TOFAŞ çok önemli bir yer tutuyor. Son dönemde 
tarihinin en büyük  yatırımlarını gerçekleştirdi. 
Ticari araç piyasasında yepyeni bir segment 
yaratan  ve Türk otomotiv sektörünün üretim 
merkezi olmasına öncülük eden Doblo modeli  
yenilendi. Amerika'ya ihracatına 2014 yılında 
başlandı. Doblo'yu yine TOFAŞ'ın  ürettiği Egea 
modeli aracımız izliyor. Bu iki aracımızın dışında 
Türkiye'den  Amerika'ya ihraç edilen başka aracımız 
yok. 5 yıllık dönemde otomotiv işimizin  toplamına 
baktığımız zaman, 5,7 milyar dolarlık yatırım 
gerçekleştirdik. Bu  ürünleri üretmek, dizayn 
etmek ve geliştirme yetmiyor bunları tüketiciyle  
buluşturacak çok güçlü bir bayi ağına sahip olmak 
zorundasınız."

Törene katılan TOFAŞ Üst Yöneticisi Cengiz 
Eroldu da yaptığı  konuşmada, kuruluş olarak 
2016-2017 sezonunu yoğun geçirdiklerini belirtti. 
Son iki yıl içerisinde 1,5 milyar dolarlık yatırım  
gerçekleştirdiklerini dile getiren Eroldu, şöyle dedi:

"Bugün yaptığımız yatırımın meyvelerini 
görüyoruz. Bir buçuk milyar  dolarla devreye 
aldığımız yeni projelerin lansmanlarını yapıyoruz. 
En başında  Egea ailesi geliyor. Önce sedan ardından 
hatchback, son olarak station wagon  modelini 
Türkiye ve Avrupa’da tüketicilerle buluşturduk. 
TOFAŞ olarak bu  başarılarımızın arkasındaki 
en önemli husus, tabi ki Ar-Ge yeteneğimizdir. 
bugün  Tofaş'ın sahip olduğu Ar-Ge merkezi 650’ye 
yakın çalışanıyla son iki yıldır üst  üste Türkiye’nin 
en iyi 'Otomotiv Ar-Ge Merkezi' seçiliyor. 
Egea çok büyük bir  oranda Türk mühendisler 
tarafından yapılmış bir otomobildir. Pazarda bizim  

beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaşıyor. 
Tofaş olarak 2016 yılında  Egea'nın gördüğü talebi 
karşılayamıyoruz. Fabrikadaki üretim kapasitesi 
bu aracın  Avrupa'daki satış adetleri için yetersiz 
kalmış durumda. Bu durum yaptığımız  projenin 
ne kadar başarılı olduğunun diğer göstergesidir. 
Talebi karşılamak için  yaptığımız yatırım dışında 
bu senenin mart ayında fabrikamızı üç vardiyaya  
çıkarttık. 2 bin 500 yeni istihdam sağlamış olduk. 
TOFAŞ 10 bini aşan çalışanıyla  Türkiye’nin en 
önemli sanayi şirketlerinden birisi durumuna geldi. 
2015 yılında  Türkiye’de üretilen her 5 aracın birisi 
TOFAŞ bantlarından çıkarken, 2016 yılında  her 4 
aracın birisine çevirdik."

Türkiye'de üretilen 100 aracın 27’sinin TOFAŞ 
tarafından yapıldığını  vurgulayan Eroldu, "Türkiye 
pazarında satışa sunduğumuz her 10 otomobilin 9’u 
da  FİAT markasıyla TOFAŞ’ın Bursa fabrikasında 
üretilen araçlardan oluşuyor. Türkiye  pazarında 
en fazla yerli araç satan firma konumunda olmak 
bizi ayrıca  gururlandırıyor. Yaptığımız yatırımların 
piyasaya sunduğumuz yeni ürünlerin  bayilerimizin 
büyümesinde ve yeni yatırımlar yapma fırsatı 
doğurmasından da  ayrıca mutluluk duyuyoruz. 
Bugün açılışını yaptığımız FİAT Simge Otomotiv’in  
bayilerimizle olan FİAT markasının bayilerle 
olan ortak gelecek vizyonunun bir  göstergesidir." 
ifadelerini kullandı.

Fiat Simge Otomotiv 
Sahibi Şemsi Durdu 
konukların arasında 
dolaşarak yaptığı  açılış 
konuşmasına başlarken, 
“ Bugün çok mutluyum 
bütün dostlarım 
burada” derken,, 14 
yaşında ticaret hayatına 
başladığını belirtti. Fiat 
bünyesinde hizmet 
verecek Otoeksper ile 
ilgili bilgi veren Durdu, 
sattıkları her aracı her 
an geri almaya hazır 
olduklarını söyledi.
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Sadık Grubu, 2016’da da
başarılara imza attı

Turgay Mersin: "2016 yılı 
da Türkiye açısından zorlu 

geçen bir süreç. Birçok 
firmanın yatırımlarını 

ertelediği bir dönemde 
Sadık Grubu olarak 

Türkiye ekonomisine 
güvenmemizden dolayı 

yatırım planlarımızı 
ertelemedik.  Bu 

dönemlerde ülke 
ekonomisine katkı 
sağlayacak, doğru 

planlamaların 
yapıldığı yatırımların 

gerçekleştirilmesi 
düşüncesindeyiz." 

H er geçen yıl farklı illerde yeni bayilikler ve 
yeni markaları bünyelerine eklemeye devam 

ettiklerini söyleyen Sadık Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Turgay Mersin, “2016 yılının başında 
da Sadıklar Ford olarak Manisa ve Salihli’de 
hizmet vermeye başladık. Akaryakıt sektöründe 
yatırımlarımızı artırarak, Denizli’de bulunan Opet, 
Shell ve Total istasyonlarından sonra Söke’de Bp, 
Çardak’ta PO istasyonlarını hizmete sunduk.

Her geçen yıl bünyemize dahil ettiğimiz sektörler 
ve dünyaca ünlü markalar ile hizmet ağımızı 
genişletiyoruz. Ülke ekonomisinin en çalkantılı 
dönemlerinde dahi yapmış olduğumuz planlamalar 
ve attığımız emin adımlar ile yatırımlarımıza ara 
vermeden devam ettik. Günümüz koşullarına göre 
planlayarak yaptığımız çalışmaların başarılara 
dönüşmesi,  bu başarılarımızın yapılan araştırma 
sonuçlarında da listelere yansıması bizim için onur 
ve gurur kaynağı. 

Sadık Grubu’nun 2016 yılında yer aldığı başarı 
listeleri;  

Fourtune Türkiye'nin 2016 yılında açıklanan 
listesinde Sadık Otomotiv Akaryakıt şirketi 
ile 352. Sırada yer almaktayız. Türkiye'nin En 
Büyük Şirketleri sıralamasında her geçen yıl 
üst basamaklara ilerleyerek sektörlere göre 
yapılan sıralamada Petrol ve Türevleri Üretimi ve 
Dağıtımı'nda 16., illere göre yapılan sıralamada 
Denizli’de tüm sektörlerde  5.Sırada yer almaktayız.

Capital tarafından 2015 yılı verilerine göre 
hazırlanan “500 Büyük Özel Şirket” listesinde,  
bünyemizde yer alan beş şirketten biri olan Sadık 
Otomotiv Akaryakıt şirketi ile Türkiye’nin en 
büyük 500 özel şirketi sıralamasında 403. Sırada 
yer  almaktayız  Sektörlere göre yapılan sıralamada 
Türkiye’de 34.,  illere göre yapılan sıralamada 
Denizli'de tüm sektörlerde 9. Sırada yer  almaktayız.  

Ekonomist Dergisi tarafından hazırlanan 2016 

Denizli’nin köklü firması Sadık Grubu, 
otomotiv, akaryakıt, sigorta ve 
tarım sektörlerinde yapmış olduğu 
atılımlar ve verdiği hizmetler ile 
sektörün öncü isimlerinden olmayı 
sürdürüyor.

“Anadolu’nun 500 Dev Şirketi” araştırmasında 
Türkiye’de tüm sektörlerde 60., Türkiye’de otomotiv 
sektöründe 7., Denizli’de tüm sektörlerde 5., Denizli 
otomotiv ve akaryakıt sektörlerinde 1. Sırada yer  
almaktayız. 

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 
düzenlenen Anadolu Markaları yarışmasının 
sonuçları için düzenlenen ödül gecesinde Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Oktay Mersin ile 
birlikte, Büyük İşletmeler “Ticaret” kategorisinde 
Jüri Özel Ödülü’nü  aldık.   

2016 yılı da Türkiye açısından zorlu geçen bir 
süreç. Birçok firmanın yatırımlarını ertelediği bir 
dönemde Sadık Grubu olarak Türkiye ekonomisine 
güvenmemizden dolayı yatırım planlarımızı 
ertelemedik.  Bu dönemlerde ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak, doğru planlamaların yapıldığı 
yatırımların gerçekleştirilmesi düşüncesindeyiz. 

Biz, 2017 yılında da Türkiye’nin de önünün açık 
olduğunu düşünerek yatırımlarımıza devam 
edeceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle Sadık Grubu 
2017’de de gerek mevcut işlerimizin gerekse 
gayrimenkul olarak  büyümeye devam edecektir” 
dedi.
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SİGORTA

ORÇUN KIZILTEPE
TDB Sigorta Brokerlik A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Sigorta Süreçlerinizi Bize 
Emanet Edin Rahat Edin!

TDB Sigorta Brokerlik olarak hem 

ortaklarımızdan aldığımız otomotiv 

tecrübesi hem de sigorta sektörüne 

özel geliştirdiğimiz altyapı ve insan 

kaynağıyla sektöre önemli katkılar 

sağlamaya devam edeceğiz.
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Yaptığımız 
teknolojik altyapı 
yatırımlarımızla, 
bayilerden araç satın 
alan müşterilere 
alternatif sigorta ürün 
tekliflerini hızlı bir 
şekilde sunarak, karar 
verme süreçlerini 
kolaylaştıracağız. 
Sürekli süreç 
analizleri yapıp, 
bayilerimize 
raporlarla destek 
olacağız.

Dijital altyapı 
yatırımları ile sigorta 

sektörüne inovatif 
çözümler sunmamız, 
tarafsızlık, yenilikçi 
olmak, güvenilir ve 

hızlı olmak bizim en 
önemli farklılığımız. 

Ayrıca otomotiv 
sektörünü ve sigorta 
sektörünü bu kadar 

yakın tanımamız, 
ortaklarımızdan 

aldığımız tecrübemiz 
bizim süreçlere 

farklı yaklaşımımızı 
destekleyen unsurlar.

Bize şirketinizi kısaca anlatır mısınız?

TDB Sigorta Brokerlik A.Ş. 2016 yılında 
faaliyetlerine başladı. Yeni nesil sigortacılık 

anlayışıyla, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına en 
uygun sigorta ürünlerini, karşılaştırmalı olarak 
kurumsal ve bireysel müşterilerine en hızlı ve en 
doğru şekilde ulaştırmak amacıyla kuruldu.

Bir konsorsiyum ortaklığı olan TDB Sigorta 
Brokerlik A.Ş.'nin ortakları, sanayi ve ulaştırma 
alanında global teknik denetim hizmetleri veren, 
Almanya merkezli TÜV SÜD Grubu, Türkiye’nin 
önde gelen grupları arasında yer alan ve hizmet 
sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla dokuz 
farklı sektörde faaliyet gösteren Doğuş Grubu 
ve Londra merkezli bir sermaye kuruluşu olan 
Bridgepoint’ten oluşmaktadır.

Otomotiv sektörüne verdiğiniz hizmetlerden 
bahseder misiniz?

En büyük amacımız otomotiv sektörünün ilk akla 
gelen, en güçlü sigorta brokerlik şirketi olmak.  

Kurduğumuz teknolojik alt yapımızla, otomotiv 
ve sigorta süreçlerini birbirine entegre ediyoruz. 
Müşterinin satın aldığı poliçenin, teklif 
aşamasından hasar ödemesine kadar tüm süreci 
uçtan uca takip ediyoruz Hizmetimizi hem 
dijital dünyanın gereklerine uyum sağlayarak 
hem de müşterilerimize dokunan bir yapıda 
gerçekleştiriyoruz. Trafik sigortası, markalı kasko, 
gap, uzatılmış garanti, servis bakım paketleri, 
asistans hizmetleri, risk yönetimi, sigorta 
danışmanlığı ve diğer tüm sigorta süreçlerinde 
hizmet sağlıyoruz.

Merkezi operasyon yapımızı tamamen otomotiv 
sektörüne göre hazırladık. İlk yılımızda Türkiye’nin 
en büyük 7 otomotiv markasının bayileriyle anlaşma 
sağladık ve çalışmaya başladık. Önümüzdeki yıl bu 
sayı giderek artıyor olacak.

Otomotiv bayilerinde gördüğünüz gelişim 
alanlarına nasıl çözümler sağlayacaksınız?

Hem otomotiv sektörünü çok iyi tanıyoruz hem 
de işimiz sigorta olunca onları en iyi anlayan 
bizler oluyoruz. Böylece otomotiv bayilerinin 
tüm sigorta ihtiyaçlarını karşılayacak, sigorta 
şirketleriyle şimdiye kadar yaşadıkları aksaklıkları 
giderecek, anında çözümler sağlayacak, gelişim 
gördüğümüz alanlarda yenilikler getiriyor olacağız. 
Böylece bayilere hem zaman hem de maddi kaynak 
anlamında katkımız önemli olacak. 

Özellikle yapmış olduğumuz teknolojik altyapı 
yatırımlarımızla, bayilerden araç satın alan 
müşterilere alternatif sigorta ürün tekliflerini 
hızlı bir şekilde sunarak, karar verme süreçlerini 
kolaylaştıracağız. Sürekli süreç analizleri yapıp, 
bayilerimize raporlarla destek olacağız. İstiyoruz 

ki otomotiv bayileri kendi işlerine daha fazla 
odaklanabilsin.

Bu hizmetleri sağlarken güvenilirlik konusuna 
titizlikle yaklaşıyoruz. Hem çalıştığımız sigorta 
şirketlerine hem de müşterilerimize güvenilir, 
anlaşılabilir, şeffaf, pratik ve çözüm odaklı hizmet 
sağlamak amacıyla yolumuza devam ediyoruz. 
Elbette şirketimizin güçlü ortaklık yapısı hem bu 
güvenilirliği sağlamak konusunda hem de kattığı 
tecrübelerle bizleri daha da ileriye taşıyacaktır.

Önemli gördüğünüz farklılıklarınızdan 
bahseder misiniz?

Dijital altyapı yatırımları ile sigorta sektörüne 
inovatif çözümler sunmamız, tarafsızlık, yenilikçi 
olmak, güvenilir ve hızlı olmak bizim en önemli 
farklılığımız. Ayrıca otomotiv sektörünü ve 
sigorta sektörünü bu kadar yakın tanımamız, 
ortaklarımızdan aldığımız tecrübemiz bizim 
süreçlere farklı yaklaşımımızı destekleyen unsurlar.

Sizleri en son OYDER sponsorluğunuzla 
gördük, önümüzdeki dönemde neler yapmayı 
planlıyorsunuz?

Evet, en son OYDER sponsorluğumuzla sektörle 
buluşma fırsatı bulduk. Yeni bir şirket olduğumuz 
için bizim adımıza çok güzel bir sponsorluk ve 
katılım oldu.

Bunun yanısıra tüm yaz jazz severlerle 
bomontiada’da buluştuk. “Jazz’ın Yazı” konser 
etkinlikleriyle bomontiada’da 12 hafta 12 konserle 
her Cuma farklı jazz grupları sahne aldı. Böyle 
güzel bir etkinliğin sponsoru olduğumuz için 
çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde yine jazz 
konserleriyle müzikseverlerle buluşmaya devam 
edeceğiz. Amacımız sadece müşterilerimizle 
araçlarını sigortalarken buluşmak değil, onlarla 
müzik dolu günlerle de biraraya gelmek istiyoruz. 
Aynı zamanda sanata verdiğimiz değeri yansıtmak 
işimize olan motivasyonumuzu daha da artırıyor.

Önümüzdeki yıl Autoshow ve OYDER 
katılımlarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 
Otomotiv sektörüyle buluşmak anlamında önem 
verdiğimiz çalışmalar arasında yer alıyor.

Otomotiv sektörüne vermek istediğiniz bir 
mesaj var mı?

TDB Sigorta Brokerlik hem ortaklarından aldığı 
otomotiv tecrübesi hem de sigorta sektörüne özel 
geliştirdiği altyapısı ve insan kaynağıyla sektöre 
önemli katkılar sağlamaya devam edecektir. Bu 
anlamda otomotiv bayileriyle mutlaka iletişimde 
olmak ve hizmetlerimizi anlatmak istiyoruz. Son 
olarak mottomuz  “sigorta süreçlerinizi bize emanet 
edin, rahat edin” ile bu güzel röportaj için teşekkür 
etmek istiyorum.
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ENERJİ

OPEC: Hâlâ bir Fiyat Belirleyici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi 
Arabistan Petrol Bakanı Khalid al-Falih ile OPEC'e 
üye diğer bazı ülkelerin bakanları, son dönemlerde 
yaptıkları açıklamalarda ortak menfaatlere vurgu 
yaptı.

Küresel ham petrol fiyatları, 28 Eylül'de Cezayir'de 
düzenlenen Rusya-OPEC toplantısının ardından 
arttı. "Güçlenen" ittifakın ham petrol üretiminde 
kısıntıya gitmek istediğine dair algıyla petrol 
fiyatları artış gösterdi. ICE Brent tipi ham petrolün 
varil fiyatı sert bir tırmanışa geçerek 10 Ekim 
Pazartesi günü son bir yılın zirvesi olan 53 dolara 
ulaştı. İleriye baktığımızda ise, 30 Kasım'da 
Viyana'da düzenlenecek OPEC toplantısında nihai 
bir anlaşma imzalanma ihtimali yüksek görünüyor.

Petrol ve gaz pazarındaki 
gelişmeler
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Eylül ayı sonlarında 
Cezayir'de yapılan 
toplantının ardından 
petrolün varil fiyatı 
psikolojik seviye olan 50 
doların üzerine çıktı. Bu 
durum fiyatların 2015 
yılının ortalarından 
beri süre gelen 50 dolar 
üzerine çıkmama serisi 
için bir dönüm noktası 
oldu. Rusya ile Suudi 
Arabistan arasında 
imzalanması beklenen 
anlaşma, fiyatların 
artacağını öngörenleri 
yeniden piyasaya çekmiş 
görünüyor.

ABD'deki yurt içi üretim 
ilkbahardan itibaren 

durgun bir görünüme 
sahipken; gaz talebi, 

güçlü seviyesini 
beklenenden sıcak 
geçen yaz mevsimi 

ve düşük gaz fiyatları 
sayesinde korudu. Bunun 

sonucunda IEA verileri, 
arz mevsimi boyunca 

görülen stok azalışının 
2015 yılında ılık geçen 
kış mevsiminde oluşan 
gaz fazlasını erittiğini 

gösteriyor.

Doğal Gaz: Fiyatlar Yükselmeye Devam Edebilir

ABD piyasasında gaz fiyatları, Ekim ayı başlarında 
kaydettiği %2'lik yükselişi takiben piyasanın arz - 
talep dengesine verdiği tepkinin de etkisiyle son bir 
yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'deki yurt içi üretim ilkbahardan itibaren 
durgun bir görünüme sahipken; gaz talebi, güçlü 
seviyesini beklenenden sıcak geçen yaz mevsimi 
ve düşük gaz fiyatları sayesinde korudu. Bunun 
sonucunda IEA verileri, arz mevsimi boyunca 
görülen stok azalışının 2015 yılında ılık geçen 
kış mevsiminde oluşan gaz fazlasını erittiğini 
gösteriyor.

Üretimde artış sinyalleri ve sert geçmesi beklenen 
kış mevsimi Henry Hub'a iletilen 2017 fiyat 
tahminlerinin 2016 yılına nazaran yüksek olmasını 
sağladı.

Suudi Arabistan-Rusya Anlaşması: OPEC için 
rahat bir nefes

Eylül ayı sonlarında Cezayir'de yapılan toplantının 
ardından petrolün varil fiyatı psikolojik seviye olan 
50 doların üzerine çıktı. Bu durum fiyatların 2015 
yılının ortalarından beri süre gelen 50 dolar üzerine 
çıkmama serisi için bir dönüm noktası oldu. Rusya 
ile Suudi Arabistan arasında imzalanması beklenen 
anlaşma, fiyatların artacağını öngörenleri yeniden 
piyasaya çekmiş görünüyor.

"OPEC ile Rusya arasında imzalanması kuvvetle 
muhtemel olan anlaşmanın ham petrol fiyatlarını 
yükselteceğine kesin gözüyle bakıyorum. OPEC 
üyeleri arasında oluşan fikir birliği, petrol üretiminin 
dondurulmasının yanı sıra üretim kesintisi ihtimalini 
de güçlendiriyor.

Pek çok OPEC üreticisinin, üretim seviyesinde bir 
değişiklik yapmama kararı aldıkları Kasım 2015 
toplantısından bu yana büyük ekonomik zorluklar 
yaşadıkları herkesçe malum. Kasım ayında 
Viyana'da yapılacak toplantıda alınabilecek orta 
ölçekli bir üretim kesintisi kararı, petrolün varil 
fiyatını yeniden 60 dolar seviyelerine çıkarıp üye 

ülkelerin rahat bir nefes almalarına zemin 
hazırlayabilir. Ülkeler ayrıca, ABD kaya gazı 
üreticilerinin fiyatlardaki yükselişe ne kadar hızla 
tepki vereceklerine odaklanacak."

Oliver Hsieh, Direktör, Emtia ve Enerji Risk 
Yönetimi, KPMG Singapur

"ABD Kaya Gazı Etkisi": OPEC, istekleri 
konusunda dikkatli olmalı mı?

OPEC anlaşmasının pratikte uygulanabilirliğine 
dair şüpheler olsa da, piyasa oyuncuları Suudi 
Arabistan'ın tavrındaki yumuşamayı asıl 
gerçekçi eri olan "daha fazla fiyat düşüşünü 
sınırlandırmaya" yönelik önemli bir adım olarak 
görüyor. Bununla birlikte, beklenen OPEC 
üretim kesintisi gerçekleşse bile (ki bu bizim baz 
senaryomuz değil), dikkate alınması gereken 
en mantıklı senaryo, ABD kaya gazının farklı 
OPEC üretim seviyelerinde verebileceği tepki 
ile ortaya çıkacak ve önümüzdeki dönemlerde 
petrol piyasasının temellerini şekillendirecek 
olan yeni "etki-tepki" dinamiği olacak. Bu 
bağlamda, Eurasia Group, OPEC üyelerinin 
Cezayir'deki toplantıda belirledikleri 32,5-
33 milyon varil/gün hedef üretim aralığının 
başarıyla uygulanmasının fiyatlar üzerindeki 
olası sonuçlarını yaptığı analizle doğru tahmin 
etti. OPEC ham petrol üretimini süresiz bir 
şekilde 33 milyon varil/güne düşürürse (bizim 
2017 yılına yönelik tahminimizin 500.000 varil/
gün altında) WTI ham petrol fiyatı 60 dolara 
yükselecek ve talep daralarak arz fazlalaşacak. 
OPEC ham petrol üretimini 32,5 milyon 
varil/güne düşürürse (bu değer bizim baz 
senaryomuzun 1 milyon varil altında), mevcut 
stokları dengeleyebilmek için fiyatların 2018 
sonuna kadar yaklaşık 65 dolar seviyesinde 
çıkması gerekecek.

"ABD kaya gazı üretiminin bu duruma vereceği 
tepki piyasayı domine edecek ve fiyatlar 65 dolar 
düzeyine 2017 yılında ulaşacak. OPEC'in üretimi 
kontrol altına almaya yönelik son çabaları, 
piyasanın OPEC'in fiyatların aşağıya gitmesini 
önlemekten başka şeyler de yapabileceğine dair 
kalan umutlarının, ABD'nin üretim kapasitesi 
nedeniyle tükenmesine paralel olarak ters 
tepebilir. Eurasia Group, OPEC üyelerinin 
konsensusa ulaşamayacaklarına dair baz 
senaryomuzu temel aldığında ise 2017 yılı 
için 52,50 dolarlık bir WTI ham petrol fiyatı 
öngörüyor."

Bruno Stanziale, Emtia Stratejileri Yöneticisi, 
Eurasia Group
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Yetkili satıcıların 
Ford’un yeni yüzünü 
yansıtacak biçimde 
şekillendirildiğini 

anlatan Yücetürk, "Yeni 
konsepte FordStore 

adını verdik. FordStore, 
Ford’un Avrupa’daki 

seçkin bayilerinde 
başladığı yeni bir 
müşteri deneyimi 

uygulaması. Türkiye’de 
3 nokta belirledik. 

İstanbul Şahsuvaroğlu, 
Ankara Tur Oto ve 

Antalya Bilaller 
bayilerimizde FordStore 

uygulamasına geçtik." 
bilgisini verdi.

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve 
Satış Sonrasından Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, 
"Müşterilerimizi Ford'un yeni 
yüzüyle tanıştıracağız. Ford denince 
akla, her geçen gün teknolojileri, 
güvenliği, donanımları ve tasarımı ile 
ileriye giden cesur ve heyecan verici 
bir marka gelecek." dedi.

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış 
Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Özgür Yücetürk, Ford'un yeni marka yaklaşımı "Bir 
Başka"nın lansmanında otomotiv sektörüne ve Ford 
Otosan'a ilişkin bilgiler verdi.

Ford müşterilerine yönelik uygulamaya alınan yeni 
satış ve satış sonrası hizmetlerini paylaşan Yücetürk, 
"Kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimizin 
karşısına beklentilerinin ötesinde ürün ve 
hizmetlerle çıktık ve önümüzdeki dönemde de 'Bir 
Başka' yaklaşımımızla pekiştirerek çıkmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

Yücetürk, Ford'un "Bir Başka" vizyonuyla ilgili 
şu bilgileri verdi: "Müşterilerimizi Ford'un yeni 
yüzüyle tanıştıracağız. Farklı müşteriler, farklı 
ihtiyaçlara cevap veren geniş ürün gamımıza katılan 
yeni ve prestijli ürün portföyümüzle, marka algımızı 
güçlendirmeye devam edeceğiz. Modern ve sportif 
yüzümüz, teknolojimiz ve daha fazla donanım 
mantalitemiz, araçlarımızı sınıflarında en üste 
konumlandırıyor. Ford denince akla, her geçen gün 
teknolojileri, güvenliği, donanımları ve tasarımı 
ile ileriye giden cesur ve heyecan verici bir marka 
gelecek.

Mevcut ve yeni müşterilerimizin, zaten iyi tanıdığı 
Ford’a 'Bir Başka' bakmasını sağlayacağız. Bunu 
'mükemmel' müşteri deneyimi ile birleştireceğiz. 
Ford ile karşılaştıkları andan itibaren sorunsuz, 
yenilikçi ve mutlu eden, iyi hissettiren 'Bir Başka' 
deneyim yaşamalarını sağlayacağız. Bugün 
geldiğimiz nokta itibarıyla; müşterilerimizin 
önümüzdeki dönemde çok daha heyecanlı, 
çok daha dinamik ve cesur bir marka görmeye 
hazırlanmalarını istiyoruz... "

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk:

“Ford'un yeni müşteri
yaklaşımı 'Bir Başka'”
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Ford müşterilerine 
yönelik uygulamaya 
alınan yeni satış 
ve satış sonrası 
hizmetlerini paylaşan 
Özgür Yücetürk, 
"Kurulduğumuz 
günden bu yana 
müşterilerimizin 
karşısına beklentilerinin 
ötesinde ürün ve 
hizmetlerle çıktık 
ve önümüzdeki 
dönemde de 'Bir 
Başka' yaklaşımımızla 
pekiştirerek çıkmaya 
devam edeceğiz” dedi.

"Müşterilerimiz, bu 
bayilerimizde mevcut 

otomobil ve ticari ürün 
portföyümüzün yanı 

sıra, bizim için çok 
özel, farklı bir deneyim 
vadeden ürünlerimizle 

buluşuyor. Edge, 
Mustang, ST serisi 
ve RS performans 

modellerimiz sadece 
bu bayilerimizde 

sergileniyor ve satışa 
sunuluyor. Yine sadece 

FordStore bayilerimizde 
satışa sunulan Vignale 

araçlarımız için 
showroomlarda özel 

teknolojik bir alan 
oluşturduk."

"Ford Otosan olarak 16 yeni modeli 
müşterilerimizle buluşturduk"

Ford’un 2015’ten bu yana giderek yükselen bir 
tempoyla, heyecan verici yeni modellerini pazara 
sunduğunu söyleyen Yücetürk, global anlamda 
satışa sunulacak yeni modellerin çeşitliliğinin Ford 
Otosan ailesini heyecanlandırdığını kaydetti.

Yücetürk şunları söyledi: "Ford otosan olarak 
2015’ten bu yana 16 yeni modelimizi Türkiye 
pazarında müşterilerimizle buluşturduk. 
Performans araçlarından, SUV’a uzanan tüm yeni 
modellerimizle, Ford’un çarpıcı değişimini gözler 
önüne serdik. Farklı beğeni ve arzulara sahip, daha 
geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeye başladık. 
Ford’un gelecek vizyonunda özellikle 2020 yılına 
kadar satışa sunulacak olan toplam 12 performans 
otomobili ve diğer otomobil modellerimizdeki 
çeşitlilik hitap ettiğimiz müşteri kitlesini oldukça 
genişletecek. Bir Ford bayisinin kapısından giren 
her insan değişim rüzgarının farkına varacak. 
Yeni ürünler, yeni hizmet anlayışı ve markamızın 
yenilikçi yaklaşımıyla müşterilerimize otomobil 
almaktan öte, daha önce hiç yaşamadıkları bir 
deneyim yaşatacağız."

"Üç bayi yeni konsepti uygulamaya başladı"

Bayilerin de Ford’un yeni yüzünü yansıtacak 
biçimde şekillendirildiğini anlatan Yücetürk, "Yeni 
konsepte FordStore adını verdik. FordStore, Ford’un 
Avrupa’daki seçkin bayilerinde başladığı yeni bir 
müşteri deneyimi uygulaması. Türkiye’de 3 nokta 
belirledik. İstanbul Şahsuvaroğlu, Ankara Tur 
Oto ve Antalya Bilaller bayilerimizde FordStore 
uygulamasına geçtik." bilgisini verdi.

Yücetürk şöyle devam etti: "Müşterilerimiz, bu 
bayilerimizde mevcut otomobil ve ticari ürün 
portföyümüzün yanı sıra, bizim için çok özel, farklı 
bir deneyim vadeden ürünlerimizle buluşuyor. 
Edge, Mustang, ST serisi ve RS performans 
modellerimiz sadece bu bayilerimizde sergileniyor 
ve satışa sunuluyor. Yine sadece FordStore 
bayilerimizde satışa sunulan Vignale araçlarımız 
için showroomlarda özel teknolojik bir alan 
oluşturduk."

"Ford showroomları '5 Duyu'ya hitap ediyor"

Yücetürk, tüm Ford showroomlarında müşterilere 
Ford’a özel bir satın alma deneyimi sunmayı 
da ediklerini belirterek, müşterilerin tüm 
showroomlarda aynı şeyi görüp, duyup, koklayıp 
dokunmalarını ve tatmalarını sağlamak istediklerini 
söyledi.

Bu sebeple "Ford 5 Duyu" projesini geliştirdiklerini 
ve tüm showroomlarda devreye aldıklarını da ifade 
eden Yücetürk, "Ford 5 Duyu projesi, müşterimizin 
bayiye girişinden başlayarak satın alma süreci 

de dahil deneyimindeki duyusal düzenlemeleri 
kapsıyor. Müşteri karşılama, Ford modellerini 
keşfetme ve teslimat alanı gibi özel modüller 
ile görme, özel araç sergi alanları ile dokunma, 
kurumsal Ford koku uygulaması ile koklama, müzik 
yayını ve kampanya bilgilerini kapsayan Merkezi 
Ford Radyo Uygulaması ile işitme ve Ford Cafe 
ile müşterilerimizin tat alma duyularını harekete 
geçireceğiz. Böylelikle müşteri memnuniyetimizi 
daha da üst seviyeye çıkaracağız." diye konuştu.

"Artışı hemen anında fiyata yansıtmak çok 
olanaklı değil"

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Yücetürk, 
kurdaki oynaklığın belirli bir dönemde otomobil 
fiyatlarına yansıdığını belirterek, "Kur artışları 
muhakkak, öyle veya böyle fiyatlara bir vadede 
yansıyor ama burada kurun kalıcı olarak artış 
seyrine bakmak gerekiyor. Tabii ki ciddi bir artışı 
hemen anında fiyata yansıtmak çok olanaklı 
değil. Çünkü elinizde belli bir hacminiz var, o 
hacmi belirli bir tempoyla satmak zorundasınız. 
Dolayısıyla faz farkıyla yansıyarak geliyor. Kur anlık 
olarak arttı ve geri gelecek mi yoksa devam edecek 
mi gibi bakıp anlamaya çalışmanız gereken pek çok 
şey var. Basit bir denklem değil." diye konuştu.

Geçmiş dönemlerde senenin son çeyreğinde 
yaşanan kalıcı kur artışlarının genelde fiyatlara az 
yansıdığını aktaran Yücetürk, "Markalar seneyi 
kapatma telaşıyla, kurdan kaynaklı yapmaları 
gereken zamları yeni model yılı geçişi gibi noktalara 
kadar öteleyebiliyor ama bu tabii her markanın 
kendi esnekliğiyle alakalı bir konu. Kimi marka 
daha fazlasını yansıtabiliyor, kimi daha az yansıtıp 
kalanı model yılına bırakabiliyor. Genel manada 
senenin son çeyreği satışın yoğun olduğu bir 
dönem. Dayanabildiğimiz kadar dayanalım, bunu 
ileride yansıtalım yaklaşımı hakim olur genelde 
firmalarda." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün araç alan 5-6 ay evvel alana göre daha 
avantajlı"

Yücetürk, taşıt kredilerinin otomotiv sektörünün 
motoru niteliğinde olduğunu belirterek, kredilerin 
avantajlı seyretmesi halinde sektördeki satışlara son 
derece olumlu katkılar yaptığını söyledi.

Son 4-5 ayda taşıt kredilerinin faizlerinde yapılan 
indirimin satışlara yansıdığını anlatan Yücetürk, 
"Bugün araç alan 5-6 ay evvel alana göre daha 
avantajlı. Bir miktar daha az aylık taksitleri 
ödeyecek duruma geldi. Ekonomideki genel 
faizlerin seyriyle de alakalı. Eğer gelecek sene faizler 
düşerse bu büyük bir ihtimalle otomotiv kredilerini 
de etkileyecektir, olumlu yansıyacaktır. Sektörün 
iki tane temel motoru var, bir tanesi kur, bir tanesi 
de krediler. Bir üçüncüsünü de ekleyebiliriz. O da 
güven endeksi." diye konuştu.
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Toyota, Türkiye'nin ilk hibrit ve 
crossover aracını banttan indirdi
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve Üst 
Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, Türkiye'de üretilen ilk 
hibrit ve crossover araç olan Toyota C-HR'nin üretim 
kapasitelerinin yüzde 60'ını kapsayacağını belir-
terek, "Yıllık 280 bin adetlik fabrika kapasitemizin 
yüzde 65-70'i ihracata gidecek. C-HR'nin ise yaklaşık 
yüzde 90'ı ihraç edilecek." dedi.

C -HR'nin seri üretimi, 
Toyota Otomotiv Sanayi 

Türkiye'nin Sakarya'daki 
tesislerinde düzenlenen törenle 
başladı.

Tören öncesinde Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye Genel 
Müdürü ve CEO'su Hiroshi 
Kato, Toyota Türkiye Pazarlama 
ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar 
Bozkurt, Toyota Motor 
Corporation İcra Komitesi Üyesi 
Moritaka Yoshida ve Toyota 
Motor Avrupa Genel Müdür ve 
CEO'su Dr. Johann van Zyl'ın 
katılımıyla basın toplantısı 
düzenlendi.

Kato, toplantıda yaptığı 
konuşmada, Toyota Otomotiv 
Sanayi Türkiye'nin, ürettiği 
araçların yüksek kalitesi 
sayesinde bu önemli projeye 
atandığını, bunun Toyota'nın 
fabrikaya güveninin en önemli 
göstergesi olduğunu söyledi.

Sadece Avrupa'da değil, 
global düzeyde de en iyi 
fabrikalardan biri olduklarını 
vurgulayan Kato, şunları 
kaydetti:"Çalışmalarımızın bir 
ödülü olarak, bugünkü tarihi 
dönüm noktası, bizim için 
yeni bir dönemin başlangıcını 
işaret ediyor. Toyota C-HR 
ile şirketimizin Türkiye'nin 

önde gelen ihracatçıları 
arasındaki konumu daha 
da ileriye taşınacak. Proje 
için hükümetimiz ve yerel 
yöneticilerimizin yatırım 
ve istihdam ekseninde çok 
önemli destekleri oldu. Bunun 
için kendilerine müteşekkir 
olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Bu güvene ve desteğe 
layık olmaya çalışacağız."

Kato, üretim kapasitelerinin 
yüzde 60'ını C-HR'nin 
kapsayacağını belirterek, "Geri 
kalan yüzde 40'ı ise Corolla 
ve Verso için kullanılacak. 

Yıllık 280 bin adetlik fabrika 
kapasitemizin yüzde 65-70'i 
ihracata gidecek. C-HR'nin 
ise yaklaşık yüzde 90'ı 
ihraç edilecek." dedi. Kuzey 
Amerika ihracatı için hacim 
konusunda konuştuklarını, 
mümkün olduğunca talebi 
karşılayacaklarını ifade eden 
Kato, "Talebin yüksek olduğunu 
biliyorum ancak rakam 
veremiyoruz. 2017'nin ocak 
sonu, şubat başı gibi Kuzey 
Amerika'ya ihracat başlar. 
İhracatımızı Toyota markasıyla 
bu bölgeye satacağız." diye 
konuştu.

 "2020'ye kadar Avrupa'da 
sattığımız her iki araçtan 
birinin hibrit olmasını 
planlıyoruz"

Toyota Motor Avrupa Genel 
Müdürü ve CEO’su Dr 
Johan van Zyl da crossover 
segmentinin çok hızlı bir şekilde 
büyüdüğünü, Toyota'nın da 
C-HR ile kompakt crossover 

pazarına çok güçlü bir giriş 
yapacağını kaydetti.

Hibrit teknolojisinin, Avrupa 
ve global stratejilerinin temelini 
oluşturduğunu anlatan Zyl, 
"2020 yılına kadar, Avrupa'da 
sattığımız her iki araçtan 
birinin hibrit motorlu olmasını 
planlıyoruz. Toyota C-HR, bu 
hedefe ulaşmamıza çok büyük 
katkı sağlayacak. Sakarya'ya ve 
Türk otomotiv sanayisine bu 
yatırım ve istihdamla katkıda 
bulunmaktan son derece 
memnunuz." diye konuştu. 

Toyota C-HR, Tayvan, 
Afrika ve Ortadoğu 

ülkelerinin de aralarında 
olduğu toplam 45 yeni 

pazara daha Sakarya’dan 
ihraç edilecek. Üretim 
bu yıl yüzde 33, 2017 
yılında ise yüzde 140 

oranında artacak, ihracat 
oranı ise yüzde 90’a 

çıkacak. Toyota C-HR’ın, 
Avrupa pazarından 

sonra en büyük ihracat 
pazarı Kuzey Amerika 

ülkeleri olacak. Toyota, 
C-HR’ın yanı sıra 

aynı hatta Corolla ve 
Verso modellerinin de 

üretimine devam edecek.
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ALJ Holding, İkinci El
Pazarına İddialı Giriyor

ALJ Holding, otomotiv 
sektöründe 65 milyon 
TL'lik yeni bir yatırıma 
imza atıyor. Otoshops 
markasıyla kurumsal 
ikinci el otomobil 
pazarına iddialı giriş 
yapan şirket, yıllık 60 
bin satış iyor.

Türkiye'de otomotiv 
sektöründeki yatırımlarına 

bir yenisini ekleyen ALJ 
Holding, Otoshops markasıyla 
kurumsal ikinci el otomobil 
alım satımı gerçekleştirecek. 
ALJ, 65 milyon TL yatırım 
yaptığı bu alanda birçok ilke 
de imza atıyor. Otoshops, her 
marka ve modelde 2 yıla kadar 
garanti uygulaması, 7 günde 
değişim gibi fırsatlar sunacak. 
Kredi, devir tescil, garanti ve 
sigorta gibi tüm işlemler de tek 
noktadan tamamlanabilecek.

ALJ Holding, Türkiye’de, Toyota, 
Lexus, ALJ Finans, DJCool ve 
DJAuto’nun ardından otomotiv 
sektöründeki yatırımlarına 
Otoshops ile devam ediyor. ALJ 
Holding CEO’su Ali Haydar 
Bozkurt, “Türkiye, gerek genç 
nüfusu gerekse de dinamik 
ekonomisi ile büyük bir ülke. 
Biz, ALJ olarak Türkiye’de 
bugüne kadar 300 milyon liralık 
yatırım yaptık. Otoshops ile 

de 65 milyon TL’nin üzerinde 
yeni bir yatırım kararı aldık. 
Yeni markamız Otoshops 
ile 2. el otomotiv pazarında 
kurumsallığın yanında sektörde 
fark yaratacak, kaliteli ve 
güvene dayalı çağdaş hizmetler 
sunacağız” dedi.

Yeni yatırım fırsatlarını 
araştırıyor

Bozkurt, 1998 yılından bu yana 
Türkiye’de yatırım yaptıklarını 
da belirterek, “5 kıtada, 30’dan 

fazla ülkede 17 bin 500'den fazla 
çalışanı ile faaliyet gösteren bir 
yatırımcı olarak, Türkiye’nin 
ekonomik istikrarı ve gelişimine 
güveniyoruz. Bu anlayış ile 
Türkiye’nin ekonomik alanda 
güçlenmesi için çalışmalarımıza 
ve yatırımlarımıza ara vermeden 
devam edeceğiz. Bu konuda 
araştırmalarımızı ara vermeden 
sürdürüyoruz” diye konuştu.

Akla gelen ilk marka olmak 
istiyor

Otoshops Genel Müdürü Tuğrul 
Denizaşan ise Türkiye'de 2. el 
denildiği zaman akla gelen ilk 
marka olmayı  hedeflediklerinin 
altını çizerek şunları şöyledi:

“Günümüzde insanların 
vakitlerinin gerçekten çok 
kıymetli olduğunu biliyoruz. 
Şimdi gerçekten devir değişiyor. 
Araçlarını satmak veya yeni 
2.el araç almak isteyenler 
bundan sonra Otoshops’dan çok 
profesyonel bir hizmet alacaklar. 
Yenilikçi ürünlerimiz, farklı 

hizmetleri bir arada sunmamız, 
tedarik kaynaklarımız ve 
teknolojiyi kurumsal güvenceyle 
birleştirmemiz öne çıkan 
özelliklerimiz. 2.el pazarında 
sıfır otomobil satışlarının 
yaklaşık 3 katına otomobil 
satılıyor. Biz Otoshops markası 
ile İstanbul Kartal perakende 
noktamız merkez olmak üzere 
şu anda 13 noktada toplam 12 
yetkili satıcımızla araç almak 
veya satmak isteyenlere süratle 
ve titizlikle tek noktadan tüm 
2.el hizmetlerini veriyoruz. 
Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye 
genelinde 60 yetkili satıcı ile 
yıllık 60 bin satış rakamına 
ulaşmayı iyoruz.”

Sektörde birçok ilke imza 
atılacak

Otoshops, satın alınan 
aracı herhangi bir neden 
göstermeksizin 7 gün içerisinde 
geri getiren müşterilerine başka 
bir araçla değiştirme imkanı 
tanıyor. Satacağı her araca 2 
yıla kadar garanti veriyor. Yol 
yardım hizmetini de içeren 
Otoshops Garanti, mekanik 
parçaların yüzde 90’ını kapsıyor. 
Her marka ve her model aracı 
detaylı ekspertize tabi tutuyor 
ve aynı gün içinde araç sahibine 
ödemesini gerçekleştiriyor. 

Otoshops, her marka 
ve modelde 2 yıla kadar 

garanti uygulaması, 
7 günde değişim gibi 

fırsatlar sunacak. Kredi, 
devir tescil, garanti 
ve sigorta gibi tüm 

işlemler de tek noktadan 
tamamlanabilecek.
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Türkiye'nin en başarılı 50 CEO'su holdinglerden, 
finansa, enerji, otomotivden, telekomünikasyon 
ve ulaştırmaya uzanan geniş bir ağda Türkiye 
ekonomisini omuzluyor. Business Life dergisinin 
hazırladığı ‘’Türkiye'nin En Güçlü 50 CEO'su’’ beli 
kriterlerle seçildi. En büyük ciroları yöneten, en iyi 
performans sergileyen, finans sektörüne yön veren, 
kendi sektörüne yön veren, Ar-Ge, innovasyon 
ve sürdürülebilirlik' te liderlik yapan 50 başarılı 
CEO'nun her birinin ayrı bir başarı hikayesi var. 
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü ve OYDER Yönetim 
Kurulu Üyesi Görgün Özdemir, 50 başarılı CEO'dan 
biri olarak seçildi. Kendisini OYDER adına tebrik 
ediyoruz.

1963 doğumlu Görgün 
Özdemir, İstanbul 

Üniversitesi İşletme 
Fakültesi'nden mezun 
oldu, yüksek lisansını 
Boğaziçi Üniversitesi 

işletme bölümünde 
tamamladı. 1988'de Koç 

Holding'te yetiştirme 
elemanı olarak başlayan 

iş hayatı, 2000 yılına 
kadar çeşitli kademelerde 

sürdü. 2000 yılında 
Koçtaş Yapı Market Genel 

Müdür Yardımcılığına 
başladı. Ardından 

Yardımcı Koordinatörlük, 
Mali İşler Genel Müdür 

Yardımcılığı yaptı. 
2009'dan beri Otokoç 

Otomotiv Genel Müdürü 
olarak çalışıyor.

Business Life Dergisi, Türkiye'nin 
en güçlü 50 CEO'sunu seçti
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ÇEVRE

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

Su kaynakları hakkındaki 
gerçekler
1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu, 22 Mart tarihini "Dünya Su 
Günü" olarak ilan etti. İlk kez 1992�de 
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı'nda önerilen "Dünya Su 
Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse 
diğer dünya ülkelerinin giderek 
büyüyen temiz su sorununa dikkat 
çekmek, içilebilir su kaynaklarının 
korunması ve çoğaltılması 
konusunda somut adımlar 
atılmasının sağlanmasında teşvik 
olması amacıyla bu isme bir gün 
adamak anlamında oluşturulmuştur.

Suyun doğal çevrimini 
sürdürerek tüm 

insanlığın ve canlı 
yaşamın devamını 

sağlamak için suyu ticari 
bir meta olarak gören 
üretim biçimi yerine, 

toplumsal ihtiyaçların 
karşılanmasına odaklı 
bir anlayış esas olmalı; 

suyun tüm canlılar 
için yaşamsal bir hak 
olduğundan hareket 

edilerek, bu yaklaşım 
temelinde yaşanan 

olumsuzlukları giderecek 
ve önerilerimizi de hayata 

geçirecek bir Su yasası 
çıkarılmalıdır.

D evlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine 
göre, ülkemizde yılda ortalama 501 milyar 

m3 suya tekabül eden yıllık ortalama yağış  
miktarının 274 milyar m3'ü toprak, su yüzeyleri ve 
bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere 
geri dönmekte ve  158 milyar m3'ük kısmı ise akışa 
geçerek akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı 
havzalardaki göllere boşalmaktadır. Diğer taraftan, 
komşu ülkelerden ülkemize yılda ortalama 7 milyar 
m3 su akışı olmaktadır. 

Ancak, günümüz teknik ve ekonomik şartları 
içinde tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli; 
yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m3, komşu 
ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar 
m3 olmak üzere yılda ortalama toplam 98 milyar 
m3'dür. 14 milyar m3 olarak belirlenen yenilenebilir 
yeraltısuyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin 
tüketilebilir yerüstü ve yeraltısuyu potansiyeli yılda 
ortalama toplam 112 milyar m3 olmaktadır.

Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarımız 
yaklaşık 1500 m3 civarı ile, ülkemiz su azlığı 
yaşayan bir ülke konumundadır. 2030 yılı için kişi 
başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.000 m3/
yıl civarında olacağı ve Avrupa Çevre Ajansı'nın 

hazırladığı raporda da 2030 yılında Türkiye'nin 
pek çok bölgesinde orta ve yüksek seviyelerde su 
sıkıntısı yaşanacağına dikkat çekilmektedir. Bu 
durum, sanıldığının aksine, Türkiye`nin yakın 
gelecekte ciddi su sorunları ile karşılaşmaya aday bir 
ülke olduğunu göstermektedir.

Bugün: Başta Ergene, Sakarya nehirlerimiz olmak 
üzere ülkemiz akarsularının büyük çoğunluğu 
kullanılamayacak düzeyde kirletilmiş durumdadır. 
Hatta Orman ve Su İşleri Bakanının açıklamalarına 
göre Ergene nehrinin sularının kullanılabilmesi 
için 4 milyar lira yatırıma ihtiyaç duyulduğu ifade 
edilmektedir.

Su havzalarımız ve beslenme alanları, sanayi ve 
kentsel yerleşim bölgeleri haline getirilmiştir.

Su havzalarının tarıma açılması çok miktarda 
kimyasal gübre ve kimyasalın bu sulara karışmasına 
yol açmış, içme ve kullanma suyu elde etmek üzere 
arıtılarak kullanılan ham su kalitesi düşmüştür. 
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Yeraltısuları rezervini doğru ve sağlıklı 
olarak belirleyebilmek için ülke çapında 

yeraltısuyu havzalarının hidrojelojik 
çalışmaları hızlı bir şekilde yapılmalı, 

havzaların yeraltısuyu potansiyeli 
belirlenmeli, yapılan yeraltısuyu 

tahsisleri izleme sistemi kurularak takip 
edilmelidir.

167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 
ve ilgili mevzuatında değişiklikler 
yapılarak özellikle yeraltısularının 

korunmasına yönelik ciddi ve caydırıcı 
önlemler getirilmeli, kontrolsüz kuyu 

açılması önlenmelidir.

DSİ Genel Müdürlüğü en kısa sürede 
yeniden yapılandırılarak, Yeraltısuları 

Daire Başkanlığı kurulmalı, bu 
başkanlığın öncülüğünde TUBİTAK 

ve Üniversitelerimizin de katkılarıyla 
en kısa zamanda ülkemiz derin 

yeraltısuyu akiferleri araştırma programı 
başlatılmalı, derin yeraltısuyu akiferlerin 
varlığı ve nitelikleri ortaya konulmalıdır.

Batı Anadolu ve Akdeniz bölgesinde 
doğrudan denize boşalan yeraltısuları 
araştırılmalı, bu bölgelerde her geçen 
gün artan talep de dikkate alınarak bu 
sular kullanılabilir hale getirilmelidir.

Az miktarda kalan kullanılabilecek nitelikteki 
akarsularımız ise enerji üretimi adına talana açılmış, 
neredeyse yok edilmiştir.

Ülkemiz su havzalarına bakıldığında, Konya, 
Büyük Menderes, Gediz ve Kızılırmak gibi su 
havzalarımızın kuraklık tehlikesi altında "yok olma" 
tehdidi altında bulunduğu, bu havzalardaki yüzey 
sularının süreç içinde aşamalı olarak 2100 yılında 
%50 azalacağı belirtilmektedir.

Yine, ülkemizin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir 
gölü hızlı bir küçülme periyoduna girmiştir, Göller 
bölgesi yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Tuz 
gölü hızla küçülmektedir. Bafa ve Van göllerinin su 
seviyeleri düşmektedir. İç Anadolu'da, Eşmekaya 
ve Ereğli sazlıkları kurumuş, Akşehir Gölü havzası 
çölleşme ile karşı karşıya kalmış, Meke ve Sultan 
Sazlığı da yok olmuş, Türkiye'de son 50 yılda yanlış 
su politikaları nedeniyle sulak alanların yarısı ya 
kamu eliyle yok edilmiş veya yok olma aşamasına 
gelmiştir.

Ülkemizin yeraltı suyu akiferleri yeteri kadar 
araştırılmadan ve izleme sistemi kurulmaksızın 
tüketime açılmış, aşırı tüketim sonucu bazı 
yeraltısuyu havzalarında su düzeyleri hızla düşmüş, 
kıyı akiferlerine deniz suyu girişleri ile tuzlanma 

yaşanmış, bazı yeraltısuyu akiferlerimiz ise yanlış 
kentleşme, sanayileşme ve tarım politikaları sonucu 
hızlı bir şekilde kirlenmeyle yüz yüze bırakılmıştır.

Ülkemizdeki bütün akarsuların her noktasında 
son yıllarda kamu yararı göz ardı edilerek plansız 
bir şekilde ortaya konan HES`ler sonucunda çok 
ciddi ekolojik ve kültürel sorun ve olumsuzluklar 
yaratılmıştır.

Sonuç olarak, sınırlı olan su kaynaklarımız, hızlı 
ve çarpık kentleşme, nüfus artışı, endüstriyel 
faaliyetlerinin doğurduğu çok çeşitli katı ve sıvı 
atıklar, katı atık depolama yerlerinin yeraltısuyu 
rezervuarlarının beslenme alanlarında seçilmesi, 
su havzalarının imar planlarına açılması, 
tarım alanlarında bilinçsiz gübre ve tarım ilacı 
kullanılması yerüstü ve yeraltısuyu kalitesini ciddi 
olarak tehdit etmekte ve  su kaynaklarımız hızla 
kirletilmektedir.

Tarih boyunca insanların ve uygarlıkların 
gelişiminin en önemli unsurlarının başında gelen 
tatlı suların araştırılması, entegre su yönetimi 
anlayışıyla kullanılması, ticari bir mal olarak 
görülmeden kamusal bir miras olarak geleceğe 
korunarak bırakılması yaşamsal bir öneme sahiptir.

Kaynakça: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ BASKILAR
Dünya çapında, insan faaliyetleri ve doğal güçler kullanılabilir su kaynaklarını azalt-
maktadır. Halkın suyun daha iyi kontrol edilmesi ve korunması gerekliliği hakkın-
daki bilinci son on yılda artmış olmasına rağmen, ekonomik kriterler ve siyasi dü-
şünceler hala su politikasını her düzeyde kullanma eğilimindedir. Bilime ve en iyi 
uygulamalara nadiren yeterli oranda inceleme imkanı verilmektedir.

Su kaynakları üzerindeki baskılar özellikle – kentleşme, nüfus artışı, artan yaşam 
standartları, su için artan rekabet ve kirlilik gibi insan faaliyetleri sonucunda art-
maktadır. Bunlar iklim değişimi ve doğal koşullardaki değişiklikler ile daha da şid-
detlenmektedir.

Bununla birlikte, bazı ilerlemeler de kaydedilmektedir. Yetkililer su miktarını ve ka-
litesini gitgide daha fazla birlikte değerlendirmekte ve herkesi aynı derecede etki-
leyen yönetim çabalarını koordine etmektedir.

Bir havzada yer alan tüm su kaynakları, (yüzey ve yeraltısuları kaynakları) dik-
kate alınarak havza bazında hidrojeolojik çalışmalar yapılmalı, o havza için en 
uygun entegre su yönetim modelleri geliştirilmelidir.

Ülkemizin jeolojik yapısına bağlı olarak küçümsenemeyecek miktarda (2-3 tril-
yon m3) statik rezerv ve fosil su potansiyeli bulunması ihtimali dikkate alına-
rak, bu suların kesin rezervlerinin belirlenmesi için detaylı jeolojik-hidrojeolojik 
araştırmalar yapılmalıdır.

Tüm bu bilimsel teknik çalışmaların temeli olarak; bireylerin ve toplumların 
sağlıklı, içilebilir, temiz suya her durumda koşulsuz ve bedelsiz ulaşım ve tü-
ketim hakkı, “su hakkı” “temel bir insan hakkı” olan “yaşam hakkı” olarak görü-
lerek, suyun ticarileştirilmesinden, su kaynaklarımızın özelleştirilmesinden vaz 
geçilmeli, su yönetim sistemlerine sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile 
halkın katılımını esas alan mekanizmalar geliştirilmelidir.
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Skoda’nın, geçmişi 1930’lara dayanan “Superb” adını canlandırarak, 
üretmeye başlamasının üzerinden 15 yıl geçti. Halen üçüncü nesliyle 
satışta bulunan Superb’den, 15 yıl boyunca tüm dünyada 900 bin 
adedin üzerinde satış rakamlarına ulaşılırken, Türkiye’de de 22 bin155 
adedi yollara çıktı.

Skoda’nın ‘Amiral Gemisi’ 
Superb 15 Yaşında

Sunduğu geniş iç mekan ve sınıfının 
standartlarını belirleyen özellikleriyle 

beğeni toplayan Superb, etkileyici tasarımı 
ve teknolojik donanımları sayesinde son 
nesliyle Skoda'yı yeni ufuklara taşımayı 
başardı. Üçüncü neslinde sunulan etkileyici 
tasarımın yanı sıra modern güvenlik ve 
konfor donanımları, güçlü ancak cimri 
motor seçenekleri, sınıfının en geniş iç 
mekan genişliğine sahip olması ve “akıllıca” 
düşünülmüş pratik detayları, yeni Superb'i 
başarıya taşıyan unsurlar oldu.

Bunun yanında, aracın sıradışı kalitesi, Skoda 
Superb'in “Red Dot Tasarım Ödülü” almasını, 
Türkiye dahil pek çok Avrupa ülkesinde de 
“Yılın Otomobili” seçilmesini sağladı. Üretim 

rakamları da, markanın “Amiral Gemisi”nin 
başarısını kanıtlayan bir diğer unsur oldu. 
Mart 2015'te ilk kez bantlardan inen 3. nesil 
Superb'in üretim adedi, bugüne kadar 100 
bini aştı. Üç neslin toplam üretim adediyse 
900 bin adedin üzerinde oldu.

Üç nesil Superb'in Türkiye'deki satışları ise 
22 bin 155 adede ulaştı. Sadece üçüncü neslin 
satış adedi, bir yıl kadar kısa sürede 7 bin 331 
adedi buldu. Üçüncü nesil Superb, iki farklı 
güçte 1.4 TSI benzinli, 2.0 TSI benzinli ve 
2 farklı dizel motor seçeneğiyle satılmakta. 
Superb'in, 4×4 çekiş sistemine sahip 
versiyonu da bulunuyor.

Skoda'nın lüks ve geniş otomobiller üretme 
geleneği, şirketin bu sektöre girişi kadar 
eski. 1907'de “Laurin & Klement FF”, orta 
Avrupa'nın ilk 8 silindirli otomobiliydi. 
1920'lerdeyse lüks Skoda Hişpano-Suiza 
ISPANO-SUIZA, Çek Cumhuriyeti'nin ilk 
Cumhurbaşkanı Tomas Garrique Masaryk 
tarafından kullanıldı.

8 silindirli motora sahip Skoda 860 ise 
1930'ların başında üretilmiş etkileyici 
otomobiller arasındaydı. Superb ise, ilk kez 
1934 yılında, “Skoda 640 Superb” olarak 
satışa sunuldu. Bu araç, tıpkı güncel Skoda 
Superb gibi o dönemin standartlarını 
belirleyen teknolojiye sahipti.

640 Superb, “Popular” modelinin platformu 
üzerine inşa edilen, 2.5 lt 6 silindirli ve 55 HP 
güç üreten bir motorla donatılmıştı. Araçta 
bağımsız süspansiyon sistemi kullanılmış, 
gövde dayanıklılığı, iç mekanda oturanların 
da en az sarsıntısıyla yolculuk etmesini 
sağlıyordu. Bu modelden sadece 200 adet 
civarında üretilmişti.

Skoda'nın lüks ve geniş otomobiller 
üretme geleneği, şirketin bu sektöre 

girişi kadar eski. 1907'de “Laurin & 
Klement FF”, orta Avrupa'nın ilk 8 

silindirli otomobiliydi. 1920'lerdeyse 
lüks Skoda Hişpano-Suiza ISPANO-

SUIZA, Çek Cumhuriyeti'nin ilk 
Cumhurbaşkanı Tomas Garrique 

Masaryk tarafından kullanıldı.
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Yerli Civic Sedan’ın
ihracatına başlandı
İlk üretimine 1997 yılında 
başlayan Honda Türkiye 
Fabrikası’nda hatlardan inen 
Civic Sedanlar Türkiye’nin 
ardından Körfez ülkelerinde de 
satılmak üzere yola çıktılar.

Tamamen yeni iç mekan yalın, 
son derece düzenli bir mimari, 
yeni teknolojiler ve üst seviye 
kaliteli malzemelerle buluştu. 

Alçak oturma pozisyonu sürücüye 
daha sportif bir his sağlarken aynı 

zamanda otomobille daha iyi bir bağ 
kurmaya yardımcı oluyor. Bilgi ve 
eğlence sistemi Honda Connect’in 

ikinci nesli, yolculukları keyfe 
dönüştürmek için Apple CarPlay ve 

Android Auto desteği sunuyor.

Y irmi yıla yakındır Türkiye’de üretilen 
Honda Civic Sedan’ın 10’uncu neslinin 

ihracatına başlandı. Planlama doğrultusunda 
Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Avrupa’ya 
ihraç edilecek olan Yeni Civic Sedan Birleşik 
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve 
Katar’a ulaştırılmak üzere gemiye bindirildi. 
Bu pazarlarda da büyük ilgi gören model, 
alınan ilave adetlerle ihraç edilmeye devam 
edecek.

Honda Türkiye’nin 123 milyon TL’lik 
yatırımla hayata geçirdiği proje neticesinde 
üretimine 16 Eylül’de başlanan Civic Sedan, 
8 Ekim 2016 tarihinde 75 bin 740 TL’den 
başlayan fiyatla bayilerdeki yerini almıştı. 
Üretildiği platform nedeniyle Honda’nın 
global ve Avrupa pazarındaki en önemli 
modeli olan otomobil, 10’uncu neslinde de 
tasarımdan teknolojisine segmentindeki 
standartları yükseltmeyi başardı.

Yeni Civic Sedan 

Önceki nesil ile kıyaslandığında daha geniş, 
daha uzun ve daha alçak olan yeni Civic 
Sedan kısa ön ve arka aks uzantılarıyla sportif 
bir duruş sergilerken gergin hatlar yüksek 
aerodinamik verimliliği destekliyor. Sert 
hatlara sahip agresif yüz ifadesi, şişkin ve 
belirgin çamurluk kuşakları ve köşeli tasarıma 
sahip hava girişleri yeni Civic Sedan’ın sportif 
karakterine vurgu yapıyor. Ayrıca hafif 
yapı, rijit gövde, düşük ağırlık merkezi ve 
son derece gelişmiş bir süspansiyon sistemi 
ile oldukça keyifli ve eğlenceli bir sürüş 
deneyimi vaat ediyor.

Tamamen yeni iç mekan yalın, son derece 
düzenli bir mimari, yeni teknolojiler ve üst 
seviye kaliteli malzemelerle buluştu. Alçak 
oturma pozisyonu sürücüye daha sportif 
bir his sağlarken aynı zamanda otomobille 
daha iyi bir bağ kurmaya yardımcı oluyor. 
Bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect’in 

ikinci nesli, yolculukları keyfe dönüştürmek 
için Apple CarPlay ve Android Auto desteği 
sunuyor.

1,6 litre i-VTEC motor, yeni Civic Sedan’da 
6 ileri manuel ve geliştirilmiş yeni CVT 
şanzıman seçenekleriyle birlikte sunuluyor. 
Civic Sedan’ın motoru 6500 devirde 125 
PS gücü üretiyor ve 4300 devirde 152 Nm 
tork sağlıyor. Aynı motor üzerinde, özellikle 
Türkiye pazarı için özel geliştirilen LPG 
sistemine sahip Civic Sedan Eco, otogaz 
dönüşümü için özel olarak geliştirilen 1.6 
lt’lik motoru ile benzinli bir otomobilin 
sunduğu performans ve uzun ömürlülüğü, 
yakıt ekonomisi ve düşük emisyon 
değerleriyle birleştiriyor. 
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İnfiniti İzmirlilerle buluştu
INFINITI Q30 İzmir lansman 
toplantısı 21 Ekim Cuma günü 
Bayraktar Otomotiv INFINITI 
Genel Müdürü Murat Çakır ve 
INFINITI Marka Müdürü Kağan 
Gülerce’nin katılımıyla Swissôtel 
Büyük Efes'te düzenlendi. 

INFINITI Q30, Türkiye pazarına 2 
farklı motor ve 7 farklı donanım 
seviyesi ile sunuluyor. INFINITI 

Q30’da dizel motor seçeneği olarak 
1.5 litre 109 HP gücünde motor 

bulunuyor. Benzinli motor seçeneği 
ise 1.6 litre 156 HP gücünde. Tamamı 

turbo beslemeli olan motorlarda 7 
kademeli çift kavramalı otomatik 

şanzıman (7 DCT) da standart.

2 1 Ekim Cuma günü Swissôtel Büyük 
Efes'te düzenlenen basın toplantısında 

konuşma yapan Bayraktar Otomotiv ve 
INFINITI Genel Müdürü Murat Çakır: 
“Bayraktar Grubu’nun İzmir’le, üretim 
tarafında Ege Endüstri ve Ege Fren ile; 
perakende tarafında Bayraktar Otomotiv ile 
uzun yıllara dayanan ve gittikçe güçlenen 
köklü ve özel bir bağı var. Bugün sizlerle 
Türkiye'de Bayraktar Grubu'nun 2009'dan 
bugüne temsil etmekte olduğu INFINITI 
markasının yeni modeli Q30'u tanıtmak 
için bir araya geldik. INFINITI özgürlüğü 
ve sıradışı duruşu ile pazarda farklı bir 
noktada duruyor. Q30'un da Bayraktar 
Grubu'nun dinamizmi ile segmentine hareket 
getireceğini düşünüyorum". 

Kağan Gülerce: İzmir'e özel ayrıcalıklı 
satış ve sergileme alanı

INFINITI Q30 lansmanında yeni Q30 
modelinin özellikleri ve marka eriyle ilgili 
bilgiler veren INFINITI Marka Müdürü 
Kağan Gülerce,  “Premium crossover 
segmenti son yıllarda dünyanın en hızlı 
büyüyen otomobil segmenti oldu. Türkiye’de 
2015’de satışa sunduğumuz Sport Sedan 
Q50 modeli ile yakaladığımız ivmeyi 
dünyanın en hızlı büyüyen segmentinde 
yer alan crossover’ların tüm gerekliliklerini 
karşılayan Q30 ile çok daha ileri bir noktaya 
taşımayı iyoruz. Premium otomobil 
tutkunlarının beklentilerine göre tasarlanan 
ve Türkiye’de vergi avantajı sağlayan motor 
seçenekleriyle yeni bir segmente dahil 
olduğumuz INFINITI Q30 modeli 250 
Milyon İngiliz Sterlini yatırımla Avrupa’da 
üretilen ilk INFINITI modeli oldu. Türkiye 

pazarındaki etkinliğimizi Q30 ile artırarak 
Premium segmentte ‘Oyuna Yeniden 
Giriyoruz’. Avrupalıların premium otomobil 
beklentilerini Japonlar’ın titizliği ile 
birleştiren Q30’u 139 bin 906 TL’den başlayan 
rekabetçi fiyatlarla satışa sunuyoruz.” dedi. 

Gülerce, İzmir’deki faaliyetlerinden 
bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Swissôtel Büyük Efes İzmir'de 
oluşturduğumuz INFINITI alanımızda, 
benzersiz INFINITI deneyimini yaşamak 
isteyen potansiyel müşterilerimiz, araçlarımız 

hakkında geniş bilgi sahibi olacaklar ve tüm 
modellerimizi test etme imkanı bulacaklar. 
INFINITI’nin farklılığını, performansla 
ruhun mükemmel uyumunu yaşayarak 
görme olanağı yakalayacaklar. İzmir ve 
Egeli otomobil severlerin beğenisine 
sunduğumuz günden bu yana markamız 
hep ilgiyle karşılandı. Bugün buradaki özel 
buluşmamızla birlikte aynı heyecanın artarak 
devam edeceğine inanıyorum."

Q30: Cesur tasarımlı Premium Kompakt 

Crossover

Hızla gelişen premium kompakt crossover 
segmentinde INFINITI’nin ilk global ürünü 
olan Q30, 7 farklı donanım seviyesi, 2 farklı 
motor seçeneği ve rekabetçi fiyatlarıyla 
satılmaya başlandı. INFINITI’nin cesur, 
karakterli ve cüretkar tasarım diliyle hayata 
geçirilen Q30, Premium kompakt sınıfta 
alışkanlıkları değiştirmeyi iyor. INFINITI’nin 
küresel büyüme planının çok önemli bir 
parçası olan Q30, şehirli aktif yaşamı 
benimsemiş, rafine zevkleri olan kullanıcıları 
iyor. 
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Beklenen yeni Peugeot 3008
Yeni SUV Peugeot 3008 Türkiye’de satışa sunuldu.Yeni Peugeot 3008, 
son beş yılda yaklaşık üç kat büyüyen C-SUV segmentine, tasarımı, 
donanımları ve gelişmiş teknolojisi ile tamamen yeni bir soluk 
getirmeyi iyor. 

Yeni Peugeot 3008, C-SUV segmentine 
giriş yapıyor

SUV gövde tipindeki otomobillerin 
pazarı tüm diğer gövde tipleri ile 

kıyaslandığında son birkaç yıldır ciddi bir 
büyüme kaydetti. En büyük ve en çeşitli 
segment olan C segmentinde ise, ilk nesil 
Peugeot 3008 modelinin lanse edildiği 2009 
yılından bu yana SUV pazarı yaklaşık 3 
kat büyüdü. Bugün gelinen noktada tüm 
segmentler göz önüne alındığında her 10 
otomobilden 1’i SUV ailesine mensup.

Sürücüye güven veren, heybetli, teknolojik ve 
duyuları harekete geçiren SUV sınıfının ana 
özellikleri ile modern otomobil kavramı yeni 
3008 ile yeniden vücut buluyor. 

Günümüz tüketicisi kullandığı otomobilden 
tamamen farklı bir sürüş deneyimi 
bekliyor. Otomobil heyecan uyandırmalı, 
duyuları harekete geçirmeli, trafikte geçen 

her anı daha keyifli kılarken sürücüsüyle 
sezgisel ve duygusal bir bağ oluşturmalı. 
Kişiselleştirilebilir, tıpkı ev rahatlığında ve 
konforunda bir kabin sunmalı. 

Peugeot 3008, SUV segmentinin beklenen 
bütün karakteristik özelliklerini bünyesinde 
barındıran yapısıyla SUV deneyimini en 
iyi şekilde yaşatıyor. Peugeot, modern 

olduğu kadar şık hatlarıyla da dikkat çeken 
yeni Peugeot 3008 ile kendini her geçen 
gün büyüyen C-SUV segmentinde tekrar 
konumlandırmak ve sahip olduğu bilgi 
birikimi ve deneyimle bu pazarda zirveye 
oynamak istiyor. Standart olarak sunulan 
Peugeot i-Cockpit® başta olmak üzere zengin 
ekipman seviyesiyle yeni Peugeot 3008 aynı 
zamanda markanın sınıf atlama stratejisini de 
destekliyor. 

Nefes kesen iç tasarım 

Yeni Peugeot 3008 SUV’un kaliteli 
malzemelerle üretilen iç mekanı, tasarımı 
ve üst düzey kalite algısıyla tamamen yeni 
bir dünyanın kapılarını aralıyor. Gösterişli 
ve futuristik yapısıyla ön konsol hemen 
dikkat çekiyor. Bünyesinde barındırdığı 
ileri teknolojiyi görselliğiyle vurgulayan 
yeni nesil Peugeot i-Cockpit® otomobil 
dünyasındaki kokpit algısında tamamen yeni 
bir sayfa açıyor. Tamamen sürücü odaklı 
tasarlanan ve dikkat dağıtmadan keyifli bir 
sürüş gerçekleştirmesini sağlayan Peugeot 
i-Cockpit® kullanıcısını yüksek teknoloji ile 
baş başa bırakıyor. Daha kompakt bir boyuta 
sahip olan direksiyon iki kollu tasarımıyla 
sürücüye optimum görüş alanı ve maksimum 
diz mesafesi sağlıyor. Farklı malzemeler 
kullanılarak üretilen kokpitte; donanım 
seviyesine göre, parçalı deri, krom eklentiler 
ve parlak siyah yüzeyler gibi detaylarıyla 
kalite algısını yükseltiyor ve görsel bir şöleni 
beraberinde getiriyor. 

8 inç büyüklüğündeki kapasitif dokunmatik 
ekran orta konsola adeta bir tablet entegre 
edildiği izlenimini uyandırırken, bünyesinde 
barındırdığı teknolojik altyapıyla kullanım 
kolaylığı ve pratikliğini beraberinde getiriyor.

Yeni SUV Peugeot 3008’de sunulan 
bir çok özellik kullanıcıların gündelik 
hayatlarını kolaylaştırmakla birlikte 

aynı zamanda daha da konforlu bir 
sürüş sunuyor. Yeni 3008 ile birlikte 
sunulan otomatik bagaj sistemi ile 

bagaj kapağı tek bir ayak hareketi ile 
açılıp kapatılabiliyor. Üst paketlerde 
sunulan deri koltuk özelliğinde ise 5 

farklı masaj seçeneği, koltuk hafızası 
ve ısıtma özellikleri dikkat çekiyor. 
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Koçfinans Genel Müdürü Pınar Kitapçı:

“Yeni sektörlere ve yeni işler 
üretmeye odaklanacağız”

2016, hem rakamsal hem 
de strateji geliştirme 
anlamında Koçfinans 

için verimli bir yıl 
oldu. Toplam portföy 
büyümesi bir önceki 

yılın Eylül ayına göre 
%21 ile sonuçlanırken, 
ciro tutarı geçen yılın 
aynı döneminin %32 

üzerinde gerçekleşti. 
2016 yıl sonunda ise 

portföyümüzün %20’lik 
bir artışla 3.5 milyar TL’ye 

ulaşacağını, ciroda ise 
%30 civarında bir artış 

kaydedeceğimizi tahmin 
ediyoruz. 

Türkiye'nin ilk finansman şirketi Koçfinans

Koçfinans olarak, otomotivden motosiklete, 
dayanıklı tüketimden elektroniğe, eğitimden 

konut kredisine hayatın pek çok alanında 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına 
kurulmuş ve sektörü ile yaşıt Türkiye’nin ilk 
finansman şirketiyiz. Ağırlıklı olarak taşıt kredisi 
pazarında faaliyet göstermekle beraber, 2014 
yılında portföy çeşitliliği stratejisini odak alanımız 
olarak belirledik. Bu kapsamda filo ve Bayi 
Finansmanı(BAF) gibi kurumsal müşterilerimize 
yönelik ürünlerimizi, tüketicilere yönelik olarak 
da ev geliştirme ve eğitim gibi çeşitli alanlarda 
yeni kredi ürünlerimizi devreye alarak hizmet 
çeşitliliğimizi artırdık. 

Portföy çeşitliliğimizi artırmaya ve dijital 
platformlarda işbirliği geliştirmeye yönelik 
adımlar atıyoruz

Bu sene için %15 seviyesinde bir büyüme 
öngörmüştük, bunun da üzerinde bir sonuçla 
kapatacağız bir aksilik olmazsa. Gelecek yıl için 
de %15-20 aralığında büyüme planlıyoruz. Taşıt 
kredileri tarafında 2.el finansmanına ağırlık 
vermeye devam edeceğiz. Filo ve Bayi Finansmanı 
(BAF) ürünümüzde de 2016 yılında yakaladığımız 
büyümeyi artırarak sürdüreceğiz.   

Yeni yılda ev geliştirme finansmanı altında 
topladığımız mutfak/banyo, mobilya, beyaz eşya 
gibi yeni ev kurma ve ev yenilemeye yönelik 
ürünlerin kredilendirmesi öncelikli gelişim 
alanımız olacak. Ayrıca 2016, portföy çeşitlendirme 
stratejimize ek olarak, günümüzün vazgeçilmezi 
olan dijital dönüşümü de benimsediğimiz bir 
yıl oldu. Sektör dinamiklerinin 2. el pazarını 
hızlandırması ile biz de odak alanımıza 2. eli alarak 
dijitalleşme konusunda yeni fikirler geliştirdik. 

Online satış kanallarında 2. el satışlara kredi 
hizmeti vermek için dijital platformlarla çeşitli iş 
birlikleri gerçekleştirmeye yönelik adımlar attık. 
Müşteriyi odağımıza alarak çıktığımız bu yolda, 
önümüzdeki günlerde farklı projelerle de hizmet 
vermeyi planlıyoruz. Dijital dönüşüm stratejimiz 
bunlarla sınırlı değil, müşterilerimize her kanaldan 
kredi hizmetlerimize erişim imkanı tanıyacak mobil 
ve internet ortamlarını daha etkin kullanmayı 
planlıyoruz. 

Türkiye’de bir ilk: Bayi Finansmanı

Türkiye’nin ilk finansman şirketi olarak ağırlıklı 
otomotiv sektöründe faaliyet göstermekteyiz 
ancak 2014 yılında odağımıza aldığımız portföy 
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Türkiye’nin ilk 
finansman şirketi 

olarak ağırlıklı otomotiv 
sektöründe faaliyet 

göstermekteyiz ancak 
2014 yılında odağımıza 

aldığımız portföy 
çeşitliliği stratejimiz 

ile diğer alanlarda 
da faaliyetlerimize 
hız kattık. Büyüyen 

pazarları fırsat olarak 
gördüğümüzden taşıt 
tarafında 2. elde, ticari 

araçlarda ve filoda  
çalışmalarımıza ağırlık 
verdik. Bununla birlikte 

Türkiye’de bir ilk olan 
Bayi Finansmanı (BAF) 

ürünümüzü hayata 
geçirdik. 

çeşitliliği stratejimiz ile diğer alanlarda da 
faaliyetlerimize hız kattık. Büyüyen pazarları 
fırsat olarak gördüğümüzden taşıt tarafında 2. 
elde, ticari araçlarda ve filoda  çalışmalarımıza 
ağırlık verdik. Bununla birlikte Türkiye’de bir ilk 
olan Bayi Finansmanı (BAF) ürünümüzü hayata 
geçirdik. erimiz içerisine sadece yüksek montanlı 
kredileri değil, potansiyelinin yüksek olduğunu 
düşündüğümüz düşük tutarlı eğitim ve ev 
geliştirmeye yönelik sektörlere hitap eden kredileri 
de dahil ettik. Önümüzdeki günlerde enerjimizi 
büyük oranda yeni sektörlere ve bu sektörlerden 
yeni işler üretmeye odaklayacağız.  Bu sektörlerin 
portföy içindeki paylarını 5 yıl içinde 3 katına 
çıkarmayı iyoruz.

2016'da büyümemizi sürdürüyoruz

2016, hem rakamsal hem de strateji geliştirme 
anlamında Koçfinans için verimli bir yıl oldu. 
Toplam portföy büyümesi bir önceki yılın Eylül 
ayına göre %21 ile sonuçlanırken, ciro tutarı geçen 
yılın aynı döneminin %32 üzerinde gerçekleşti. 
2016 yıl sonunda ise portföyümüzün %20’lik bir 
artışla 3.5 milyar TL’ye ulaşacağını, ciroda ise 
%30 civarında bir artış kaydedeceğimizi tahmin 
ediyoruz. 

Ayrıca 2016 yılında yeni açılan kredilerin %20 
seviyesinde büyüyeceğini öngörüyor, karlılığın 
da bu büyümeyi destekleyecek seviyede 
gerçekleşmesini bekliyoruz.

Küresel bazda belirsizlik devam edecek

Öncelikle derecelendirme kuruluşlarının negatif 
yönlü revizyonları yurt dışı kaynaklı borçlanmaların 
maliyetlerinde hem bankaları hem de finansman 
şirketlerini etkileyecek bir artış yaşanmasına sebep 
oldu. Ancak bu tarz sıkıntıların sadece ülkemizde 
değil tüm dünyada olduğunu ve küresel bazda 
belirsizliğin devam edeceğini söyleyebiliriz. 

Para ve maliye politikalarında tedbirli ve kararlı 
bir yaklaşım sergilenmeli

Ülke ekonomisinin bu yılın geri kalanında ve 
önümüzdeki yıl içinde göstereceği performans 
ve FED’in sergileyeceği tutum, kur ve faiz gibi 
göstergelerdeki volatiliteyi artırabilir. Diğer taraftan 
olumsuz bir ekonomik görünüm sergileyen 
Avrupa Birliği(AB), İngiltere’nin birlikten ayrılma 
(Brexit) kararı sonrasında ülkelerin birlikten 
çıkma tartışmaları ve yeni bir finans merkezinin 
oluşturulması gibi belirsizlikler taşıyor. Benzer 
belirsizlikler Japon ve Çin ekonomisi için de 
yaşanmakta. Yurtdışında yaşanmakta olan bu 
belirsizliklere karşın önümüzdeki dönemde, 
uygulanacak para ve maliye politikalarındaki 
tedbirli ve kararlı yaklaşım Türkiye’nin erine 
ulaşabilmesi açısından oldukça önemli. 

Fonlama maliyetlerimizdeki bunlara paralel artışa 
rağmen kredi büyümesi tarafında zorlanmıyoruz. 
Sektörümüzün büyümesinin de otomotiv 
markalarının kredi kampanyalarını artırması 
ve yeni şirket kuruluşlarıyla bankaların bireysel 
kredilerdeki büyümesinin üzerinde olacağını 
tahmin ediyoruz. 

Fonlama kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz

Finansal Kurumlar Birliği altında faaliyet gösteren 
banka dışı finans kuruluşlarının faaliyet alanlarının 
genişlemesini, portföylerinin büyümesini özellikle 
KOBİ’lerin kredi kaynaklarına erişimi açısından 
çok önemli görüyoruz. KOBİ’ler için bankaların 
yanında alternatif finansman seçeneklerine erişmek,  
yatırım imkanlarını genişletecek ve işlerinin 
sürdürülebilirliğini artıracak kritik bir konu. 
Finansman sektörü de bu yapı altında portföylerinin 
yarısı ticari kredilerden oluşan bir sektör.

Fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirerek 
sağladığımız finansman imkanlarını 
genişletmemizin önünde duran engel, yurt 
dışı kaynaklara ve tahvil ihraçlarına zorunlu 
karşılık ayrılmak zorunda olması. Bu durum 
maliyetlerimizde artışa neden oluyor, bu da faiz 
oranları konusunda esnekliğimizi azaltıyor. Zorunlu 
karşılık uygulamasının mevduat toplama izni olan 
kuruluşlarla sınırlandırılmasını öneriyoruz. 

Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak 
çözümler üzerine yoğun hazırlıklar yapıyoruz

Sektörümüz çok net ve kısıtlı bir iş tanımıyla faaliyet 
gösteriyor, örneğin kişiden kişiye satışlarda henüz 
finansman sağlayamıyoruz. Yine genel bir kredi 
sözleşmesiyle limit verme ve ardından daha basit bir 
onay mekanizmasıyla müşterilere ayrı ayrı krediler 
kullandırma imkanı olmaması da özellikle küçük 
montanlı alışverişlerin finansmanını engelliyor. 
Bu konularda açılım sağlanması da sektörün iş 
hacminin artmasına önemli katkı sağlayacaktır. 

Operasyonel olarak bizi en çok yoran konu ise 
kredi kullanan kişinin adres doğrulaması. MASAK 
gereği adres bilgisi doğrulama zorunluluğunu KPS 
sistemine tam erişimle müşterilerimizi ayrıca adres 
belgesi temin etme külfetine sokmadan yerine 
getirmek istiyoruz. 

Öte yandan mesafeli sözleşmelere ilişkin 
düzenlemeler bizlere hız ve işlem kolaylığı 
kazandıracak ve dijitalleşmeyi hızlandıracak çok 
önemli açılımlar. Sektör olarak bu konularda 
müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yoğun 
hazırlıklar yapıyoruz. 

Bu sene için %15 
seviyesinde bir büyüme 
öngörmüştük, bunun 
da üzerinde bir sonuçla 
kapatacağız bir aksilik 
olmazsa. Gelecek yıl için 
de %15-20 aralığında 
büyüme planlıyoruz. 
Taşıt kredileri tarafında 
2.el finansmanına ağırlık 
vermeye devam edeceğiz. 
Filo ve Bayi Finansmanı 
(BAF) ürünümüzde 
de 2016 yılında 
yakaladığımız büyümeyi 
artırarak sürdüreceğiz.   
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OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı 2016

Geleceğin mobilitesi otomotiv 
mühendislerine emanet
Dünyada Otomotiv Sanayii’ne 
yön veren mühendisler, otomotiv 
sanayiinin küresel geleceğini 
konuşmak üzere İstanbul’da 
gerçekleştirilen Uluslararası 
Otomotiv Mühendisliği 
Konferansı’nda bir araya geldi. 
Konferansta dünyanın önde gelen 
otomotiv mühendisleri, 2050 yılına 
kadar ulaşımdaki değişimi tartıştı.

SAE International Başkanı 
Cüneyt Öge, konferansın 

açılışında yaptığı 
konuşmasında, gelecekte 

otomotiv sektörünü, 
alışılagelmiş modellerin 

yanı sıra önemli 
yeniliklerin beklediğini 

ifade etti. Dünyada 
otomotiv üretiminin 
yer değiştirdiğini ve 
önümüzdeki 5 yılda 

imalattaki artışın yüzde 
65'e yakınının Çin ve 

Hindistan gibi ülkelerde 
olacağını kaydeden Öge, 

2050 itibarıyla hibrit 
araçların payının yüzde 

50 seviyesine ulaşacağını 
ve ayrıca sürücüsüz 

araçların yaygınlaştığını 
söyledi.

Ana sanayi başta olmak üzere tedarik 
sanayiinden dünya otomotiv devlerinin Ar-

Ge ve ürün geliştirmeden sorumlu mühendisleri 
otomotivde hafifleştirmeyi tartışmak üzere 
İstanbul’da OİB*’nin desteği, OSD**, OTEP*** 
ve TAYSAD**** ortaklığı ve SAE***** işbirliği ile 
düzenlenen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği 
Konferansı’nda bir araya geldi.

Başta Otomotivde Hafifleştirme olmak üzere 2050 
yılına kadar otomotiv ve ulaşımda yaşanacak 
değişimlerin araç gövde parçalarına yansımasının 
görüşüldüğü konferansın açılış konuşmasını SAE 
(Society of Automotive Engineers-Otomotiv 
Mühendisleri Birliği) Başkanı Cüneyt L. Öge yaptı.

Özlem Gürses’in sunuculuğunu yaptığı 2 günlük 
konferansta, ilk gün teknik bilgileri içeren 10 
sunum, iki oturum ile dinleyicilerle paylaşıldı. 
Öğleden önce “Bal Arıları Mühendis Oluyor” 
(BAMO) Sosyal Sorumluluk projesinde yer alan 
Kocaeli Anadolu Lisesi’nden 4 kız öğrenci, kızların 
mühendis olmalarını özendirmeyi amaçlayan bu 
projeyi, kürsüden katılımcılara aktardı. Projenin 
kamu spotunu da izleyen dinleyiciler daha 
sonra, 4 öğrencinin ricasını kırmayarak BAMO 
öğrencilerine iletilmek üzere önceden hazırlanmış 
zarflara mektuplarını yazarak fuayede bulunan 
arı kovanına attılar. Bu mektuplar ileriki günlerde 
BAMO öğrencilerine, projeyi yürüten kurumlarca 
iletiliyor olacak.

Öğlenden sonra ise Avrupa ve ABD’de önemli 
bir yer tutan Formula Student organizasyonunun 
tanıtımının ardından da Türkiye’deki Yıldız Teknik, 
Uludağ ve Kocaeli Üniversitesi takımları sahneye 
çıkarak bu çalışmanın otomotiv mühendisliği 
eğitimine ve sanayiye etkilerini dinleyicilere aktardı.

Konferansın ikinci gününde ise, 4 konuşmacı 
ve 9 panelist Otomotiv Mühendisliği Eğitimi 
ve Otomotivde Kariyer konularında görüşlerini 
paylaştılar. İkinci günde Otomotiv Mühendisliği 
eğitimi üzerine, ilk günden farklı bir sunum ve 
konuşma yapan Cüneyt Öge yine katılımcıların 
yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Besteci yönüyle tanıdığımız MFÖ Grubunun üyesi 
Fuat Güner’de yaptığı konuşmada, mühendisliğin 
yaratıcı yönünü ve kendisinin aldığı inşaat 
mühendisliği eğitiminin yaşamına etkilerini 
samimi şekilde dinleyicilerle paylaşırken, takım 
çalışmasının sosyal bir öğe olduğuna işaret etti.

TAYSAD’ın 20.000 Kariyer Sosyal Sorumluluk 
projesi filminin de gösterildiği konferansta, 
konularında uzman akademisyenler, Eğitim 
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Yakıt verimliliğinin 
artırılması ve sera gazı 

emisyonunun azaltılması 
için alüminyum, 

karbonfiber, magnezyum 
ve kompozit maddelerin 

kullanımıyla araçların 
hafifletilmesine 

çalışıldığını anlatan SAE 
International Başkanı 

Cüneyt Öge, yeni 
teknolojilerle araçların 

ürettiği karbondioksitin 
azaltılmasının mümkün 

olduğunu söyledi.

Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül ve 
İnsan Kaynakları yöneticileri, ülkemizde Otomotiv 
Mühendisliği hususunda mevcut tabloyu ve bu 
konudaki küresel verileri yansıtmaya gayret ettiler.

Öge: “Otomotiv ve mobilite, gelecek 35 yılda 
111 yıldakinden fazla yol alacak”

Kuruldukları 1905 yılından bu yana dünyanın dört 
bir yanında otomotiv sanayiinin mühendislerini 
bünyesinde barındıran SEA’nin Başkanı Cüneyt L. 
Öge, “Otomotiv dünyasına yön veren derneğimiz 
bugün artık yeni bir mücadele ile karşı karşıya: 
Mobilite kavramı değişiyor. Artık araçlarımızı nasıl 
bir kaynakla çalıştırdığımız, nasıl sürdüğümüz, 
nasıl sahip olduğumuz ve hatta nasıl uçtuğumuz 
tartışılıyor. Bu ortam içerisinde biz otomotiv 
mühendisleri, 2050 yılı için tüm bu soruların 
cevaplarını bulmaya gayret ediyoruz. Şunu 
söylemeliyiz ki geleneksel içten yanmalı fosil 
yakıtlı motorlar kullanılmaya devam edecek, zira 
hala emisyon ve tüketim düşürülme noktasında 
potansiyel var. Buna ilave olarak otomotivde 
hafifleştirmenin de tüketimi düşürme ve emisyon 
azaltma noktasında önemli avantajlar sağladığını 
söylemek gerekiyor. Geleneksel çelik kullanımı son 
37 yılda yüzde 75 seviyesinden yüzde 60’lara düşse 
de 2035 yılında bu oranın yüzde 20’lere düşeceğini 
tahmin ediyoruz” dedi.

Tüketicilerin mobilite konusundaki tercihlerindeki 
değişime de değinen Öge sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Otonom sürüş sistemleri gün geçtikçe daha da 
gelişiyor. Daha 5 yıl önce sektörde fısıldayarak 
konuştuğumuz konu bugün kamuoyunda tartışılır 
hale geldi. Birçok otomotiv üreticisi konuyla ilgili 
çalışmalar yürütse de, Google gibi sektör dışı 
kuruluşların da ciddi testler gerçekleştirmesi, 
mobilitenin geleceğini gösteriyor aslında. Günümüz 
tüketicilerinin tercihleri dikkate alındığında 
otomotiv sanayiinin dikkatle takip ettiği bir başka 
konu da paylaşımlı kullanım. Günümüzde yavaş 
yavaş otomobil sahip olma oranı düşüyor ve Uber 
gibi bir platformun bugün pazar büyüklüğünde 
ABD’nin en büyük otomotiv şirketi GM’i geride 
bırakması şaşırtıcı ve izlenmesi gereken bir gelişme."

Konferansın Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı 
üstlenen OTEP Başkanı Ali Göktan, bu yıl ilki 
gerçekleştirilen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği 
Konferansı’na yoğun ilgi gösterildiğini ve hem 
ulusal hem de uluslararası katılımın oldukça 
yüksek olduğunu ifade etti. “Türkiye otomotiv 
alanında önemli mesafeler kat etti ve sektördeki 
kuruluşların Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki 
başarıları, otomotiv mühendisliği alanında artan 
iş olanakları, otomotiv mühendisliği alanında 
Türk üniversitelerinin çalışmaları küresel 
otomotiv arenasında ülkemizin dikkate alınan 
bir ülke olmasını sağladı. SAE gibi köklü geçmişe 
sahip bir birliğin sunduğu işbirliği yadsınamaz 
ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hiç kuşkusuz 
ülkemizin içerisinden geçtiği zor dönemlerde 
bize ve Türkiye’ye güvenerek gelmeleri ve bilgi 
birikimlerini Türk mühendis ve mühendislik 
öğrencileri ile paylaşmalarına da müteşekkiriz” 
diyen Göktan, bir sonraki konferansa da yoğun ilgi 
olacağına emin olduğunu belirtti.



Dünyada yaşayan her 100 kişinin...

DÜNYANIN DİJİTAL KARNESİ TÜRKİYE’NİN DİJİTAL KARNESİ
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MOBİL SOSYAL
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MİLYON

100 KİŞİDEN 75’NİN MOBİL TELEFONU VAR.
100 KİŞİDEN 30’U AKTİF İNTERNET KULLANICISI.

100 KİŞİDEN 22’Sİ BİLGİSAYARINI PAYLAŞIYOR.

100 KİŞİNİN
33’Ü HRİSTİYAN
22’Sİ MÜSLÜMAN
14’Ü HİNDU
07’Sİ BUDİST

BESLENME
Dünyada yaşayan 100 kişinin 21’i kilolu

63 kişi standart ölçülerde,
15 kişi ise yetersiz besleniyor.

% 1’lik kesim ise çok az besleniyor.
İŞ HAYATI

Her yüz kişiden 48i günde 2 dolardan daha az kazanıyor.
SU

Her yüz kişiden 87si 
suya rahatlıkla ulaşabilirken 

kalan 13 kişi susuzluk çekiyor.
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Euro Bölgesi İmalat PMI
Ekim Ayında Yükseldi

IMF: Gelişmekte Olan Avrupa’da, 
Ekonomi Toparlanıyor

FED Faizleri Sabit Tuttu
Aralık Ayı İçin Faiz Artış İhtimalini Güçlendirdi

ABD Çalışma Bakanlığı 
tarafından açıklanan verilere 

göre, 29 Ekim’de biten haftada 
işsizlik başvuruları önceki haftaya 
göre 7 bin kişi artarak 265 bin kişiye 
yükseldi ve bu rakam neredeyse son 
üç ayın en yükseği olarak kaydedildi. 
Bloomberg anketine katılan 
ekonomistlerin tahminleri 256 
bin kişiydi. Dört haftalık ortalama 
işsizlik başvuruları ise 4 bin 750 

U luslararası Para Fonu (IMF) 
tarafından yayınlanan 

bölgesel raporda; Orta, Doğu ve 
Güneydoğu Avrupa Bölgesinde 
(CESEEE) önümüzdeki yıl 
ekonomik aktivitenin, Rus ve çevre 
ekonomilerdeki gelişim sayesinde 
toparlanacağını belirtti. Raporda 
gelişmekte olan Avrupa Bölgesi’nde 
büyümenin 2016 ve 2017 yıllarında 
%1,3 ve %2,1 olacağı öne sürülürken; 
bu artışta 2016 yılında %0,8 

Amerika Merkez Bankası 
(FED); seçimlerden önce son 

buluşması olan Kasım ayı para 
politikası toplantısında faizleri sabit 
tuttuğunu açıklarken, ekonominin 
ivme kazanması ve enflasyondaki 
toparlanmayla beraber Aralık ayında 

kişi artarak 257 bin 750 kişi oldu. 
İşsizlik maaşından yararlananların 
kümülatif toplamı, 22 Ekim’ de sona 
eren haftada 14 bin kişi düşüşle 2,03 
milyon kişiye geriledi.  Başvurular 
tam 87 haftadır 300 binin altında 
seyrediyor, bu 1970'ten beri görülen 
en uzun süreli trend niteliğinde.

Kaynak: Bloomberg web sitesinden 
tercüme edilmiştir.

daralması beklenen Rus ekonomisin 
2017 yılında %1,1 büyüyeceği 
beklentisinin etkisinin büyük olduğu 
belirtildi. Rus ekonomisinde bu 
toparlanma, petrol fiyatlarındaki 
artışa dayandırıldı. Ayrıca IMF, 
bölgenin yatırımları ve verimliliği 
artırıcı yapısal reformlara ihtiyacı 
olduğunu vurguladı.

Kaynak: Reuters web sitesinden 
tercüme edilmiştir. 

faizleri artıracağı yönünde sinyal 
verdi. FED yaptığı açıklamada, 
ekonominin hız kazandığı ve 
istihdam artışının sağlam ilerlediğini 
belirtirken; politika yapıcılar da 
enflasyonun %2'lik hedefe doğru 
ilerlediği konusunda iyimser 
ifadelerde bulundu. Toplantı sonrası 
yazılı açıklamada, "FED’de faiz 
oranlarında bir artış için zeminin 
güçlenmeye devam ettiği görüşü 
hâkim, fakat şimdilik ere doğru 
ilerlendiğine dair daha fazla kanıt 
görmeyi tercih ediyor" ifadesi yer 
aldı.

Kaynak : Reuters web sitesinden 
tercüme edilmiştir. 

J aponya Merkez Bankası (BOJ), para 
politikası duruşunu değiştirmezken; 

enflasyon hedefine ulaşma için tahmini 
zamanlamayı, Başkan Haruhiko 
Kuroda'nın görev süresinin ötesine uzattı. 
BOJ son yaptığı toplantıda, enflasyon 
hedefine Mart 2018’de başlayan mali yılda 
ulaşılacağını öngördü.   Toplantı sonrası 
yapılan açıklamada BOJ, 10 yıl vadeli 
devlet tahvilleri için faiz hedefinin %0 
civarında ve ticari bankaların rezervlerinin 
bir kısmına uygulanan faizi de -%0,1'de 
sabit tuttuğunu belirtti. Banka ayrıca, 
yıllık 80 trilyon yenlik (764 milyar dolar) 
devlet tahvili alımına devam edecek. Banka 
üyeleri enflasyon tahminini 2016 yılı için 
%0,1’den -%0,1’e, 2017 yılı için %1,7’den 
%1,5’e ve 2018 yılı için %1,9’dan %1,7’ye 
indirdi. Üyeler ayrıca büyüme hedefini 
2016, 2017 ve 2018 yılları için sırasıyla %1, 
%1,3 ve %0,9’da sabit bıraktı. 
Kaynak: Bloomberg  web sitesinden tercüme 
edilmiştir. 

A vrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 
tarafından açıklanan öncü verilere 

göre, yılın üçüncü çeyreğinde Avro Bölgesi 
ve Avrupa Birliği (AB) ekonomileri 
mevsimsellikten arındırılmış olarak bir 
önceki çeyreğe göre sırasıyla %0,3 ve %0,4 
büyüdü. Yılın ikinci çeyreğinde iki bölgede 
de büyüme oranları yine sırasıyla %0,3 ve 
%0,4 olmuştu. Ayrıca, Avro Bölgesi’nde ve 
AB’de mevsimsel etkilerden arındırılmış 
büyüme oranı yıllık bazda %1,6 ve 
%1,8 olarak açıklandı. İkinci çeyrekte 
de bu oranlar sırasıyla %1,6 ve %1,8 
düzeyindeydi. 
Kaynak: Eurostat web sitesinden tercüme 
edilmiştir. 

Japonya Merkez 
Bankası Para 
Politikasını 
Değiştirmedi

Euro Bölgesi
3. Çeyrekte
% 0,3 Büyüdü
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Almanya İş Dünyası Güveni
Ekim'de Yükseldi

Münih merkezli IFO Enstitüsü 
tarafından 7 bin firmaya 

sorularak hazırlanan aylık IFO 
İş Dünyası Güven Endeksi Ekim 
verilerinde, Alman firmalarının 
ekonominin geleceği hakkında 
daha iyimser olduğu görüldü. 
Yapılan açıklamada endeksin 
Ekim ayında 109,5’ten 110,5 
seviyesine yükseldiği belirtilirken, 
bu rakam Nisan 2014’ten bu 
yana en yüksek seviye olarak 
kaydedildi. Beklentiler endeksin 
109,5 seviyesinde sabit kalacağı 
yönündeydi. IFO Başkanı Clemens 
Fuest yaptığı değerlendirmede, 
“Alman ekonomisindeki yükseliş, 
ivme kazanmaya devam ediyor.” 
dedi.  Enstitü ekonomisti Klaus 
Wohlrabe ise, Alman firmalarının 

Brexit’i sindirdiklerini ifade ederken, 
ihracatçıların Çin ve ABD’den gelen 
olumlu haberleri memnuniyetle 
karşıladıklarını belirtti.  Alman 
Hükümeti, ekonominin 2016 yılında 
son beş yılın en iyi performansını 
göstererek %1,8 oranında 
büyümesini beklemektedir.

Kaynak: Reuters web sitesinden 
tercüme edilmiştir 

Çin Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte 
%6,7 ile Beklentilere Paralel Büyüdü

Ç in ekonomisi açıklanan 
resmi rakamlara göre, yılın 

üçüncü çeyreğinde beklentiler 
doğrultusunda yıllık ve çeyreklik 
bazda % 6,7 ve % 1,8 büyüdü. Artan 
kamu harcamaları, bankaların 
rekor düzeyde verdiği krediler ve 
gelişen konut piyasasından güç 
bulan ekonominin, Hükümetin 
büyüme hedefini yakalayacağı 
belirtilmektedir. Açıklanan 
büyüme verisi ekonominin istikrar 
kazandığını gösterse de; kamu 
harcamaları ve konut piyasasına 

olan bağımlılığın arttığına işaret 
etti. Ekonomistler hızlı büyüyen ve 
ekonominin %15'ini oluşturan konut 
piyasasında olası bir düzeltmenin, 
ekonomik büyümeye yönelik en 
büyük tehlikeyi oluşturduğunu 
düşünüyorlar. Üçüncü çeyrekte 
özel yatırımların ve ihracatın 
zayıf kalmaya devam ettiği 
görüldü. Hükümetin ekonomiyi 
desteklemek amacıyla hız verdiği 
altyapı harcamaların desteğiyle, 
sabit sermaye yatırımları Ocak-
Eylül döneminde yıllık bazda %8,2 
artış kaydetti. Ayrıca Eylül ayında 
perakende satışların %10,6 olan 
beklentilerin üzerine çıkarak, %10,7 
arttığı açıklandı. Açıklanan diğer bir 
veriye göre, sanayi üretimindeki artış 
Eylül ayında yıllık bazda %6,4 olan 
beklentilerin gerisinde kalarak %6,1 
olarak gerçekleşti.

Kaynak: Reuters web sitesinden 
tercüme edilmistir.

ABD’de TÜFE Eylül 
Ayında Yükseldi
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan 
verilere göre, Eylül ayında Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) aylık ve yıllık bazda beklentiler 
paralelinde %0,3 ve %1,5 artış kaydetti. Ağustos 
ayında TÜFE aylık ve yıllık bazda %0,2 ve %1,1 
artmıştı. Ayrıca Eylül ayında gıda ve enerji 
fiyatları dâhil edilmeden hesaplanan Çekirdek 
TÜFE ise,  aylık ve yıllık bazda %0,1 ve %2,2 
yükseldi.  Çekirdek TÜFE’de Ağustos ayında 
kaydedilen yükseliş aylık ve yıllık bazda %0,3 ve 
%2,3 seviyesindeydi.  Eylül ayında kira ve benzin 
maliyetlerindeki yükselişin desteklediği TÜFE’deki 
artışın, enflasyonu istikrar kazanarak FED’i Aralık 
ayında bir faiz artışı için harekete geçirebileceği 
belirtilmektedir.

Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir. 

Avro Bölgesi ve Avrupa 
Birliği’nde Yıllık 
Enflasyon Eylül’de Arttı
Avrupa İstatistik Ofisi tarafından (Eurostat) 
açıklanan verilere göre; Avrupa Birliği ve Avro 
Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık 
bazda Ağustos ayında sırasıyla %0,3 ve %0,2 
artarken Eylül ayında %0,4 artış kaydetti. AB ve 
Avro Bölgesi’nde 2015 yılı Eylül ayında TÜFE 
-%0,1 düzeyindeydi. 2016 yılı Eylül ayında AB’ye 
üye ülkelerden 10 tanesinde negatif enflasyon 
görülürken, en düşük oranlar Bulgaristan (-%1,1), 
Hırvatistan (-%0,7) ve Slovakya’da (-%0,5) 
kaydedildi. Öte yandan, bu dönemde en yüksek 
enflasyon oranları %1,8 ile Belçika, %1,7 ile 
Estonya ve %1,1 ile Avusturya’da kaydedildi.

Kaynak: Eurostat  web sitesinden tercüme edilmiştir. 
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2016 Ocak-Ekim döneminde %1 azaldı
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Otomobil pazarı % 0,8 arttı,
hafif ticari araç pazarı % 6,7 azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2016 yılı on aylık 

döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %1,06 azalarak 719.499 adet olarak 
gerçekleşti. 2015 yılı on aylık dönemde 
727.243 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2016 yılı on aylık 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %0,77 artarak 553.111 adete ulaştı. 
2015 yılı aynı dönemde 548.859 adet satış 
gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 
yılı on aylık döneminde geçen yıla göre %6,72 
oranında azalarak 166.388 adete geriledi. 
Geçen yıl aynı dönemde 178.384 adet satış 
gerçekleşmişti

Otomobil pazarı % 33, hafif ticari araç 
pazarı % 18 arttı

2016 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 83.000 adet oldu. 64.255 adet olan 
2015 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç 

pazar toplamına göre satışlar %29,17 oranında 
büyüdü. 

2016 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %32,93 arttı ve 
63.746 adet oldu. Geçen sene 47.954 adet satış 
gerçekleşmişti.

2016 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 
2015 yılının Ekim ayına göre %18,12 arttı ve 
19.254 adet oldu. Geçen sene 16.301 adet satış 
gerçekleşmişti.

2016 yılı Ekim sonu itibari ile 1600cc altındaki 
otomobil satışlarında %1,24 artış izlenirken, 
1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %3,78 ve 2000cc üstü 
otomobillerde %31,70 azalış görüldü. 2016 yılı 
on aylık döneminde 38 adet elektrikli ve 695 
adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2016 yılı Ekim sonunda otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerlerine göre en 
yüksek paya %45,69 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 252.742 adet ile sahip 
oldu.

2016 yılı Ekim sonunda dizel otomobil 
satışlarının payı %61,62’ye geriledi ve 
otomatik şanzımanlı otomobillerin payı 
%57,22’ye yükseldi.

2016 yılı Ekim sonu otomobil pazarı 
segmentinin %81,43’ü yine vergi oranları 
düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer 
alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%49,14 pay alan C (271.785 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%48,18 pay, 266.501 adet) oldu.

2016 yılı Ekim sonu Hafif Ticari Araç Pazarı 
gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en 
yüksek satış adetine %70,74 pay ile Van 
(117.699 adet), ardından %11,76 pay ile 
Kamyonet (19.569 adet), %9,10 pay ile 
Minibüs (15.143 adet) ve %8,40 pay ile Pick-
up (13.977 adet) yer aldı. Otomobil ve hafif 
ticari araç toplam pazarı 2016 Ocak-Ekim 
döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre 
719.499 adet ile %1,06 azalış gösterdi.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

67.593
83.000
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK VE ÇEYREKLER GELİŞİMİ (%)

2016/2015 (%)

2015/2014 (%)

-5,49 -4,53 -0,42 -7,33 15,6 6,25 -30,18 -13,35 5,57 29,17

5,95 57,99 75,07 71,85 40,30 43.21 39,94 37,17 -3,77 -3,48 4,94 6,25
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Türkiye otomotiv 
pazarında, Hafif 
ticari araç pazarı 
2016 yılı Ocak-Ekim 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre %6,72 oranında 
azalarak 166.388 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
178.384 adet satışa 
ulaşılmıştı.

2016 yılı Ekim ayı 
Hafif Ticari Araç 
Pazarı geçen yılın 
aynı ayına göre 
%18,12 oranında 
artarak 19.254 
adet oldu. Geçen 
sene Ekim ayında 
16.301 adet satış 
gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Ekim ayı ortalama 
satışlara göre 
%18,03 arttı.
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2015 Ekim Sonu 2016 Ekim Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 525.514 % 95,75 532.055 % 96,19 % 1,2 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 17.792 % 3,24 17.119 % 3,10 % -3,8 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 4.691 % 0,85 3.204 % 0,58 % -31,7 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 15 % 0,00 18 % 0,00 - % 3 % 18

86 kW ≤ 120 kW Elektrikli 0 % 0,0 0 % 0,0 - % 7 % 18

≥ 121 kW Elektrikli 76 % 0,01 20 % 0,00 % -73,7 % 15 % 18

<=1600 cc HİBRİT 766 % 0,14 617 % 0,11 % -19,5 % 45 % 18

1601 cc - <= 1800 cc (<50 KW) HİBRİT 0 % 0,00 0 % 0,00 % -100,0 % 45 % 18

1801 cc - <=2000cc HİBRİT 0 % 0,10 56 % 0,01 - % 90 % 18

2001 cc - <= 2500 cc (<100 KW) HİBRİT 0 % 0,00 0 % 0,00 - % 145 % 18

2001 cc - <= 2500 cc (>100 KW) HİBRİT 2 % 0,00 0 % 0,00 %-100,0 % 90 % 18

> 2500 cc HİBRİT 2 % 0,00 22 % 0,00 % 1000,0 % 145 % 18

Toplam 548.859 % 100,0 553.111 % 100,0 % 0,77 Vergi Oranları

2016 yılı Ekim sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,19 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 532.055 
adet ile sahip oldu. Ardından %3,10 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,58 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2015 yılı aynı 
döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %1,24 artış izlenirken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %3,78 
ve 2000cc üstü otomobillerde %31,70 azalış görüldü. 2016 yılı on aylık dönemde 85kW altı 18 adet ve 121kW üstü 20 adet olmak üzere toplam 38 adet 
elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2016 yılı Ekim ayı sonunda, 1600 cc altı motor hacmine sahip hibrit otomobil satışları 617 adet ile geçen yıl aynı 
döneme göre %19,45 daraldı. 1801cc - 2000cc aralığında 2016 yılı on aylık dönemde 56 adet, 2500cc üstü ise 22 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 
2016 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 695 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
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CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2015 Ekim Sonu 2016 Ekim Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 59.316 % 10,81 73.561 % 13,30 % 24,02

≥ 100 - < 120 gr/km 229.570 % 41,83 252.742 % 45,69 % 10,09

≥ 120 - < 140 gr/km 159.918 % 29,14 136.973 % 24,76 % -14,35

≥ 140 - < 160 gr/km 78.656 % 14,33 71.932 % 13,00 % -8,55

≥ 160 gr/km 21.399 % 3,90 17.903 % 3,24 % -16,34

Toplam 548.859 % 100,0 553.111 % 100,0 % -0,77

2016 yılı Ekim sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %45,69 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (252.742 adet) ve ardından yine %24,76 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (136.973 adet ) sahip oldu.

Dizel
2015 Ekim Sonu 2016 Ekim Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 12 % 0,36 0 % 0,00 % -100,00

B (Entry) 95.364 % 57,34 107.373 % 60,73 % 12,59

C (Compact) 185.638 % 64,68 171.848 % 63,23 % -7,43

D (Medium) 46.778 % 65,73 51.015 % 62,68 % 9,06

E (Luxury) 7.308 % 42,48 7.564 % 43,17 % 3,50

F (Upper Luxury) 3.500 % 91,31 3.009 % 79,50 % -14,03

Toplam 338.600 % 61,69 340.809 % 61,62 % 0,65

2016 yılı Ekim sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %0,65 arttı. 2016 yılı Ekim sonu otomobil satış adetleri, 2015 yılı aynı 
dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %61,69’dan %61,62’ye (340.809 adet) geriledi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2016 Ocak-Eylül 
döneminde yüzde 8,4 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 
%8,4 arttı ve 13.382.987 
adet seviyesinde gerçekleşti. 
2015 yılının aynı döneminde 
toplam 12.350.616 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına 
göre 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 

İsviçre’de %2,9, Hollanda’da %1 düşüş yaşandı. 
2016 yılının aynı döneminde satışlarını en 
çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda 
%37,2, Litvanya %30,8 ve Macaristan %24,9 
oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2016 yılı Eylül ayında %7,1 
arttı ve 1.723.496 adet seviyesinde gerçekleşti. 
2015 yılı aynı ayında ise toplam 1.609.099 

adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA 
ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Eylül ayında 
daralma yaşayan ülkeler; %9,7 ile Yunanistan 
ve %2,1 ile Hollanda oldu. Satışlarını en çok 
artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya 
%48,7, Letonya %28,8 ve Macaristan %27,7 
oranlarıyla yer aldı.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye, 
%5,8 azalış ile Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (EYLÜL 2016/2015)

EYLÜL 2016 EYLÜL 2015 DEĞİŞİM % OCK-EYL. 2016 OCK-EYL. 2015 DEĞİŞİM %

İNGİLTERE 534.879 528.325 1,2 ALMANYA 2.820.573 2.645.910 6,6

ALMANYA 326.695 299.779 9,0 İNGİLTERE 2.481.366 2.421.201 2,5

FRANSA 208.910 205.321 1,7 FRANSA 1.841.921 1.729.770 6,5

İTALYA 172.065 143.427 20,0 İTALYA 1.554.121 1.302.891 19,3

İSPANYA 95.883 84.126 14,0 İSPANYA 1.020.058 912.899 11,7

BELÇİKA 48.154 42.095 14,4 BELÇİKA 485.358 447.062 8,6

HOLLANDA 40.211 41.077 -2,1 POLONYA 368.160 312.085 18,0

POLONYA 39.994 34.380 16,3 HOLLANDA 353.406 357.052 -1,0

İSVEÇ 37.718 34.271 10,1 İSVEÇ 315.091 285.567 10,3

AVUSTURYA 33.444 29.674 12,7 AVUSTURYA 286.929 268.101 7,0

İSVİÇRE 29.037 27.055 7,3 İSVİÇRE 258.766 266.411 -2,9

ÇEK CUMHURİYETİ 22.724 20.450 11,1 ÇEK CUMHURİYETİ 215.961 191.067 13,0

DANİMARKA 21.768 21.063 3,3 DANİMARKA 200.614 182.386 10,0

PORTEKİZ 17.448 15.590 11,9 PORTEKİZ 187.087 162.521 15,1

NORVEÇ 17.336 15.374 12,8 İRLANDA 172.008 144.641 18,9

ROMANYA 11.533 7.758 48,7 NORVEÇ 145.985 139.418 4,7

FİNLANDİYA 11.116 9.745 14,1 FİNLANDİYA 105.547 93.973 12,7

MACARİSTAN 10.290 8.056 27,7 MACARİSTAN 88.880 71.179 24,9

SLOVAKYA 7.958 7.084 12,3 ROMANYA 85.022 70.444 20,7

İRLANDA 6.531 6.532 0,0 SLOVAKYA 74.121 65.456 13,4

SLOVENYA 6.032 5.336 13,0 YUNANİSTAN 67.850 62.755 8,1

YUNANİSTAN 5.016 5.555 -9,7 SLOVENYA 58.021 52.220 11,1

LÜKSEMBURG 3.995 3.809 4,9 LÜKSEMBURG 43.791 39.850 9,9

HIRVATİSTAN 3.181 2.736 16,3 HIRVATİSTAN 41.484 34.184 21,4

LİTVANYA 2.529 2.341 8,0 LİTVANYA 22.920 17.525 30,8

BULGARİSTAN 2.513 2.283 10,1 BULGARİSTAN 22.095 20.402 8,3

ESTONYA 2.329 2.289 1,7 ESTONYA 21.317 19.192 11,1

LETONYA 1.875 1.456 28,8 İZLANDA 17.736 12.929 37,2

KIBRIS 1.170 1.179 -0,8 LETONYA 15.509 13.184 17,6

İZLANDA 1.162 933 24,5 KIBRIS 11.199 8.641 29,6

TÜRKİYE 69.61 66.622 3,7 TÜRKİYE 652.832 693.199 -5,8

TOPLAM 1.723.496 1.609.099 7,1 TOPLAM 13.382.987 12.350.616 8,4
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: EKİM 2016

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 37 37 0 0 37 37

ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 2.448 2.448 0 0 2.448 2.448

BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 2.205 2.205 0 0 2.205 2.205

CHERY 0 0 0 0 0 0

CITROEN 1.381 1.381 126 636 762 126 2.017 2.143

DACIA 3.989 3.989 249 249 0 4.238 4.238

DS 17 17 0 0 17 17

FERRARI 1 1 0 0 1 1

FIAT 4.390 207 4.597 4.036 495 4.531 8.426 702 9.128

FORD 647 2.467 3.114 5.216 510 5.726 5.863 2.977 8.840

GEELY 0 0 0 0 0

HONDA 1.352 606 1.958 0 1.352 606 1.958

HYUNDAI 1.845 2.254 4.099 214 214 1.845 2.468 4.313

INFINITI 12 12 0 0 12 12

ISUZU 0 92 96 188 92 96 188

IVECO 0 199 199 0 199 199

JAGUAR 50 50 0 0 50 50

JEEP 192 192 0 0 192 192

KARSAN 0 84 84 84 0 84

KIA 1.092 1.092 355 355 0 1.447 1.447

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 136 136 0 0 136 136

LEXUS 7 7 0 0 7 7

MASERATI 12 12 0 0 12 12

MAZDA 88 88 0 0 88 88

MERCEDES-BENZ 2.378 2.378 651 651 0 3.029 3.029

MINI 152 152 0 0 152 152

MITSUBISHI 58 58 60 168 228 60 226 286

NISSAN 2.329 2.329 123 123 0 2.452 2.452

OPEL 4.630 4.630 0 0 4.630 4.630

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 2.295 2.295 115 761 876 115 3.056 3.171

PORSCHE 91 91 0 0 91 91

PROTON 0 0 0 0 0 0 0

RENAULT 4.325 3.074 7.399 1.483 1.483 4.325 4.557 8.882

SEAT 2.121 2.121 0 0 2.121 2.121

SKODA 2.685 2.685 0 0 2.685 2.685

SMART 18 18 0 0 18 18

SSANGYONG 45 45 49 49 0 94 94

SUBARU 113 113 0 0 113 113

SUZUKI 575 575 0 0 575 575

TATA 0 0 0 0 0 0 0

TOYOTA 2.616 1.302 3.918 518 518 2.616 1.820 4.436

VOLKSWAGEN 9.211 9.211 3.018 3.018 0 12.229 12.229

VOLVO 291 291 0 0 291 291

TOPLAM 15.175 48.571 63.746 9.729 9.525 19.254 24.904 58.096 83.000
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: TOPLAM OCAK-EKİM 2016

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 543 543 0 0 0 0 543 543

ASTON MARTİN 0 26 26 0 0 0 0 26 26

AUDI 0 15.824 15.824 0 0 0 0 15.824 15.824

BENTLEY 0 7 7 0 0 0 0 7 7

BMW 0 20.861 20.861 0 0 0 0 20.861 20.861

CHERY 0 144 144 0 0 0 0 144 144

CITROEN 0 12.749 12.749 978 5.163 6.141 978 17.912 18.890

DACIA 0 31.038 31.038 0 3.802 3.802 0 34.840 34.840

DS 0 259 259 0 0 0 0 259 259

FERRARI 0 14 14 0 0 0 0 14 14

FIAT 35.106 2.373 37.479 34.577 4.123 38.700 69.683 6.496 76.179

FORD 5.025 26.462 31.487 46.275 3.562 49.837 51.300 30.024 81.324

GEELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONDA 6.516 6.740 13.256 0 0 0 6.516 6.740 13.256

HYUNDAI 17.193 19.964 37.157 0 1.616 1.616 17.193 21.580 38.773

INFINITI 0 69 69 0 0 0 0 69 69

ISUZU 0 0 0 1.823 507 2.330 1.823 507 2.330

IVECO 0 0 0 0 1.564 1.564 0 1.564 1.564

JAGUAR 0 359 359 0 0 0 0 359 359

JEEP 0 1.662 1.662 0 0 0 0 1.662 1.662

KARSAN 0 0 0 1.335 0 1.335 1.335 0 1.335

KIA 0 10.497 10.497 0 3.074 3.074 0 13.571 13.571

LAMBORGHINI 0 6 6 0 0 0 0 6 6

LANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 0 1.705 1.705 0 0 0 0 1.705 1.705

LEXUS 0 38 38 0 0 0 0 38 38

MASERATI 0 45 45 0 0 0 0 45 45

MAZDA 0 1.083 1.083 0 0 0 0 1.083 1.083

MERCEDES-BENZ 0 23.686 23.686 0 5.891 5.891 0 29.577 29.577

MINI 0 1.284 1.284 0 0 0 0 1.284 1.284

MITSUBISHI 0 561 561 409 2.725 3.134 409 3.286 3.695

NISSAN 0 20.989 20.989 0 954 954 0 21.943 21.943

OPEL 0 39.635 39.635 0 0 0 0 39.635 39.635

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 18.372 18.372 1.498 6.287 7.785 1.498 24.659 26.157

PORSCHE 0 590 590 0 0 0 0 590 590

PROTON 0 51 51 0 0 0 0 51 51

RENAULT 45.797 31.498 77.295 0 10.574 10.574 45.797 42.072 87.869

SEAT 0 16.013 16.013 0 0 0 0 16.013 16.013

SKODA 0 21.662 21.662 0 0 0 0 21.662 21.662

SMART 0 108 108 0 0 0 0 108 108

SSANGYONG 0 429 429 0 210 210 0 639 639

SUBARU 0 1.163 1.163 0 0 0 0 1.163 1.163

SUZUKI 0 2.747 2.747 0 0 0 0 2.747 2.747

TATA 0 0 0 0 9 9 0 9 9

TOYOTA 24.232 8.499 32.731 0 3.975 3.975 24.232 12.474 36.706

VOLKSWAGEN 0 76.637 76.637 0 25.457 25.457 0 102.094 102.094

VOLVO 0 2.850 2.850 0 0 0 0 2.850 2.850

TOPLAM 133.869 419.242 553.111 86.895 79.493 166.388 220.764 498.735 719.499
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Otomotiv ihracatı
20 milyar dolara dayandı

O tomotiv endüstrisinin 2015'in Ocak-
Ekim döneminde 17 milyar 388 milyon 

355 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı 
döneminde yüzde 10,8'lik artışla 19 milyar 
269 milyon 239 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, 
Türk otomotiv sektörü, yılın 10 ayında 184 
ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye 
ihracat yaptı.

Türkiye'nin bu dönemde yüzde 3,7'lik 
düşüşle 115 milyar 952 milyon dolar olarak 
gerçekleşen toplam ihracatından yüzde 16,6 
ile en büyük payı alan otomotiv, bu dönemi 
de açık ara lider kapattı. Otomotivi, yüzde 
12,4'lük pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", 
yüzde 9,9 ile "kimyevi maddeler ve 
mamulleri" sektörleri takip etti.

Ekim ayı ihracatı yüzde 8,2 arttı

Sektör, Ekim ayında ise yüzde 8,2 artış 
kaydetti. 2015'in Ekim ayında 2 milyar 24 
milyon 754 bin dolar olan otomotiv ihracatı, 
2016'nın aynı ayında 2 milyar 190 milyon 304 
bin dolara çıktı.

Yıla, ocak ayındaki yüzde 12,3'lük ihracat 
düşüşüyle başlayan sektör, dış satımını 
Şubatta yüzde 16,6, Martta yüzde 15,64 ve 
Nisan'da yüzde 11,49 artırdı. Mayısta ise 
yüzde 33,97 ile aylık bazda yılın en yüksek 
artış oranına ulaşan sektör, hızı azalsa da 
Haziranda yüzde 8,2, Temmuzda yüzde 
5,21'lik ihracat artışına imza attı.

Ağustosta yeniden hızlanan ve yüzde 23,39 
ile aylık bazda yılın en yüksek ikinci artış 
oranını yakalayan otomotiv endüstrisi, dış 
satımını Eylülde de yüzde 3,7 artırdı.

İtalya'ya yüzde 45 ihracat artışı

Türkiye'nin otomotiv ihracatı yaptığı ilk 10 
ülke arasında, Avrupa Birliği (AB) üyeleri 
dışında yine sadece ABD yer buldu.

Otomotiv sektöründe en fazla ihracat ise 
Almanya'ya yapıldı. Sektörün bu ülkeye 
ocak-Ekim dönemindeki ihracatı, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 18,87 artarak, 3 
milyar 258 milyon 664 bin dolara çıktı.

Sektör ihracatının yüzde 45,27'lik artışla 2 
milyar 188 milyon 587 bin dolara ulaştığı 
İtalya, ikinci sırada yer aldı. İtalya'yı 1 milyar 

985 milyon 415 bin dolar ile Fransa, 1 milyar 
833 milyon 296 bin dolar ile İngiltere ve 1 
milyar 85 milyon 422 bin dolar ile İspanya 
takip etti.

Söz konusu dönemde otomotiv sektörünün 
ihracatı, Belçika'ya 755 milyon 463 bin, 
Hollanda'ya 601 milyon 564 bin, Slovenya'ya 
579 milyon 396 bin, ABD'ye 560 milyon 482 
bin ve Romanya'ya 537 milyon 299 bin dolar 
olarak kayıtlara geçti.

Sektörün dış satımındaki artış, İtalya'da 
yüzde 45'e, Hollanda'da yüzde 58'e ulaştı.

Ekim 2016’da Türkiye otomotiv ihracatında 

Almanya 411 milyon dolarlık ihracat ile 
ilk sırada yer almıştır. Almanya’ya yönelik 
ihracat %35 artmıştır.

2016 yılının onuncu ayında İtalya 278 
milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci 
büyük pazarımız olurken, bu ülkeye yönelik 
otomotiv ihracatı % 49 artmıştır. Üçüncü 
büyük pazarımız konumunda yer alan 
Fransa’ya yönelik ihracatımız da %13 artarak 
225 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında önemli pazarlarımızdan 
İspanya’ya %17, Birleşik Devletlere %21, 

Polonya’ya %26, İran’a %87 ihracat artışı 
yaşanırken, Birleşik Krallığa %22, Belçika’ya 
%18 Fas’a %37 ihracat düşüşü görüldü.
Almanya’ya yönelik ihracat artışında bu 
ülkeye yönelik binek otomobiller ihracatının 
%191, otobüs midibüs minibüs ihracatının 
%35 artması etkili olmuştur. İtalya’ya yönelik 
artışta bu ülkeye yönelik binek otomobiller 
ihracatının %122 artması etkili oldu.

Ekim 2016’da Avrupa Birliği ülkeleri %79 pay 
ve 1 milyar 743 milyon USD ile ülke grubu 
bazında ihracatta ilk sırada yer almaktadır. 
AB ülkelerine yönelik ihracat %12 arttı.

Türkiye'nin genel ihracatı yılın 
10 ayında yüzde 3,7 düşerken, 
aynı dönemde otomotiv 
sektörünün dış satımı yüzde 10,8 
büyüdü.






