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İşimizi geleceğe 
taşımanın 
yollarını 
keşfetmeliyiz

Değerli Meslektaşlarım,

Otomotiv sektörü rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerin başında gelmekte. Bu rekabet öyle bir hal 
aldı ki sadece yeni teknolojilerin, yeni ürünlerin ve modellerin satışa sunulması ile değil, müşteriye 
mükemmel bir hizmet ve satın alma deneyimi yaşatacak plazalarla rekabette bir adım öne geçmek 
için adeta savaşlar yaşanmaya başladı. Eskiden “bir kasa, bir masa” ile iş yapabilirken bugün geri dö-
nülemez bir yatırım sürecine girildi.

Showroomların olmadığı, sadece sınırlı galeri hizmeti ile araç satılan ve sıfır araçları teslim almak için 
fabrikalara gidildiği dönemden bugüne kadar geçen süreç öyle çok uzak geçmiş te  değil. 20-25 yıl 
öncesinde yani 1990’lardan itibaren ithal markaların sağlayıcı şirketler ile ülkemizde etkin olmaya 
başlamasıyla ülkemizde “Otomotiv Plazası” konsepti oluşmaya başladı ve hepimizin bildiği şekilde 
bugünkü duruma geldik. Herkes için önemli bir değişim yaşanırken ve bu ihtişamlı yapılar takdir ile 
izlenirken Ülkemizde zaman zaman yaşadığımız ekonomik sorunlarda otomotiv plazalarının mali-
yetlerini karşılamakta ne kadar zorlandığını birçok kez tecrübe ettik. Ancak ne yazık ki otomotiv işi 
artık bu yapıların olmasını gerektiriyor, keza satış yapabilecek stokların barındırılması, şirket olması 
sebebiyle birçok bağlı departmanların (satış-servis-yedek parça-muhasebe-insan kaynakları-müşteri 
ilişkileri-sigorta-aksesuar-kullanılmış araç satışı vb..) plazalar içinde yer alıyor olması, yoğun insan 
istihdamı ve müşteriler için önemli bir ihtiyaç olan otopark alanları düşünüldüğünde işimiz oldukça 
büyük alanlar gerektirmekte. Büyük sermayelerle gerçekleştirilen bu büyük yatırımlar kendi kendine 
de işlemiyor elbette, işimizin önemli bir parçası halen insan ve sermaye gücü. Yetişmiş ve deneyimli 
personel istihdamı sağlamak, satış hedeflerini tutturmadan yaşamanın imkansızlığı ve bu zorluk-
larını aşabilirseniz bir de markaların belirlediği standartların da karşılanması şart ki maliyetlerinizi 
çıkarabilesiniz. 

Ülkemizde son dönemde sıkça dile getirilen konulardan biriside artık şehrin çok içinde ve değerli arazi-
ler üzerinde kalan plazaların şehir dışlarında daha uygun yerlere taşınmaları. Diğeri ise bununla bağ-
lantılı olarak şehir dışına çıkan plazaların yerine şehir merkezlerinde showroom açmak. Servis hizmeti 
olmayan, sadece araçların sergilendiği mağazalar olarak düşünülen bu yapılar sayesinde hem şehir 
merkezlerinde temsiliyet devam edebilecek hem de büyük yapılar daha rahat alanlara taşınabilecek-
ler. AB ülkelerinde olan bu uygulama son birkaç yıldır Amerika’da ve Çin’de de ortaya çıktı. Özellikle 
Apple mağazalarının herkes tarafından incelendiği bu dönemde müşterilere bir yandan resim galerisi 
gibi nezih alanlar yaratıp diğer yandan da farklı deneyim yaşatma şansı olabilecek. Showroom’larda 
özel araçlar sergilenebileceği gibi diğer araçları da belki üç boyutlu teknolojiyle müşterilerimize bu 
noktalarda test ettirebileceğiz.

Hepimizin yakından bildiği ve İstanbul’da Audi’nin açtığı AudiCity gibi mağazalar bu akıma bir baş-
langıç olarak kabul edilebilir. Ayrıca Land-Rover ve Jaguar’da buna benzer showroomları bazı ülkeler-
de açmaya başladı. Bu showroomlarda müşteriler sanal olarak dijital bir ekranda istediği donanım ve 
özellikteki aracı yaratıp görmekte ve siparişlerini verebilmekteler.  

Şimdilik bu showroomlarda amaç otomobil satmaktan ziyade markanın ayrıcalığını hissettirmek an-
cak ilerleyen dönemlerde bayi yatırımlarının gerçekleşmesi durumunda satışa yönelik yeni bir trend 
ortaya çıkmış olacak. 

Sektörü yaratan ve bugüne getiren değerli işverenler ve yöneticilerimiz bugünden, yarını görmek için 
trendleri takip etmeli, danışmanlık hizmetleri almaya açık olmalı ve son derece büyük yatırımlar ile 
gerçekleştirilen bu yapıları geleceğe taşımanın yollarını keşfetmeliler.

Saygılarımla,
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OYDER Maliye Bakan Yardımcısı 
Cengiz Yavilioğlu'nu ziyaret etti
OYDER Başkan Vekili Murat Şahsuvaroğlu, YK Üyesi Altuğ Erciş ve Genel Sekreter Özgür Tezer Maliye 
Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'nu ziyaretlerinde sektör adına beklentileri içeren bir dosya takdim 
ederek ayrıca sorunları sözlü olarak ta dile getirdiler.

Görüşmede, ikinci el araç satışlarındaki KDV sorunları, yaşlı otomobillerin parktan çekilmesi hakkında görüşler ve 
öneriler, Özel Tüketim Vergisi III sayılı listede yayınlanan aksesuarlara uygulanan ÖTV ve şirket aktiflerine alınan 
araçların matrahlarının emsal bedel üzerinden esas alınarak fatura edilmesi ile ilgili sorunlar dile getirilmiş ve 
çözüm önerilerimiz yazılı olarak Sn. Bakan Yardımcısı'na arz edilmiştir. Ayrıca Ticari araçlar için Başbakan tarafından 
açıklanan teşviğin gecikmesi sebebiyle piyasada yaşanan durgunluk dile getirilmiş ve kanunun uygulanmasının bir 
an önce hayata geçirilmesi beklendiği dile getirilmiştir.
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Demokrasi ve Şehitler Mitingi 
Ülkemizi birleştirdi

15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından 

'Demokrasi ve Şehitler 
Mitingi'nin düzenlendiği 

Yenikapı'daki alanda 
büyük çoşku vardı. 

Meydan tıklım tıklım 
doldu. Mitingde MHP 
Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli, CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu, 

Başbakan Binali 
Yıldırım, Genelkurmay 
Başkanı Hulusi Akar ve 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan konuşma 
yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel 

Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin 
yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden yoğun 
katılımın olduğu "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" 
şölen havasında geçti.

Rekor katılım gerçekleşti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle 
havadan yapılan denetimde, metrekareye düşen 
kişi sayısı analizi sonucunda yaklaşık 5 milyon 
vatandaşın miting için Yenikapı'ya geldiği ve 
bu rakamın bugüne kadarki mitingler dikkate 
alındığında rekor bir katılım anlamına geldiği 
belirtildi.

Liderlerden tarihi fotoğraf

Yenikapı'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli bir süre başbaşa sohbet etti ve Anadolu 
Ajansı bu tarihi anı fotoğrafladı.

Milyonlar dua etti

Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'i, İstanbul'la 
birlikte 81 kentte meydanları aynı anda dolduran 
ve Yenikapı'yı canlı olarak ekranlardan izleyen 
vatandaşlar huşû içinde dinledi. Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Görmez'in gözyaşları içinde ettiği 
duaya milyonlar 'amin' dedi. Ardından sırasıyla 
MHP Lideri Bahçeli, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, TBMM Başkanı 
Kahraman söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 
büyük coşkuya sahne olan kapanış konuşmasında, 
demokrasi nöbetinin çarşamba gününe dek 
süreceğini söyleyerek, darbe ve işgal girişimini 
destansı bir mücadeleyle püskürten 79 milyona 
şükranlarını ifade etti. Erdoğan, 15 Temmuz sonrası 
sergilenen dayanışma ve birlik görüntüsünün 
bozulmayacağını kaydetti.

Darbe girişimi sonrasında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan 
ve 'Demokrasi Nöbeti' olarak 
adlandırılan darbe karşıtı gösterilerin 
sonuncusu 7 Ağustos 2016 günü 
İstanbul Yenikapı'da düzenlendi.
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İş dünyası yatırımlara
devam dedi

135 üyeli Amerikan 
Şirketler Derneği 

tarafından yapılan 
açıklamada, Türkiye’de 

faaliyet gösteren 
Amerikan şirketlerinin 

yatırımlarını uzun 
vadeli değerlendirdiği 

belirtilerek, “Türkiye’nin, 
yaşanan bu üzücü olaylar 

ertesinde güçlü mali 
disiplini, sermaye yapısı, 

kuvvetli bankacılık 
sistemi, düzenleyici ve 

denetleyici kurumlarının 
aldığı tedbirlerle 

ekonomik istikrarını  
korumayı sürdüreceğine 

inancımız tamdır” 
denildi. 

Destek yağıyor

3 5 üyeli Amerikan Şirketler Derneği tarafından 
yapılan açıklamada, Türkiye’de faaliyet 

gösteren Amerikan şirketlerinin yatırımlarını uzun 
vadeli değerlendirdiği belirtilerek, “Türkiye’nin, 
yaşanan bu üzücü olaylar ertesinde güçlü mali 
disiplini, sermaye yapısı, kuvvetli bankacılık 
sistemi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarının 
aldığı tedbirlerle ekonomik istikrarını  korumayı 
sürdüreceğine inancımız tamdır” denildi. Kocaeli 
Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da, 
“Gün birlikte olup, daha fazla çalışıp, daha fazla 
üretme günüdür. Buradan tüm sanayicilerimize 
yatırım yapmaları için çağrıda bulunuyorum” dedi. 

‘Devam edeceğiz’

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da, darbe 
girişiminin kısa sürede engellendiğini ve üretim 
sektörüne yönelik oluşacak önemli bir riskin 
doğmadığını, sanayi ve ekonomiyi güçlendirmek 
için tüm  güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini 
bildirdi. Kanca, Türk otomotiv sanayinin 
küresel otomotiv sektörünün önemli üretim   
merkezlerinden olduğunu belirtirken, 180 ülkeye 
ihracat yaptıklarını, ulusal ve uluslararası araç 
üreticilerinin hatlarını gündelik sevkiyatlarla 
beslediklerini, ayakta tuttuklarını söyledi. 

Kanca, “An itibarıyla sektörümüzde herhangi bir 
olumsuzluk yaşanmadığı gibi, tüm iş süreçlerimiz 
normal düzeninde sürmektedir. Bundan sonraki 
süreçte otomotiv tedarik sanayinin temsilcileri 
olarak, sanayimizi ve ekonomimizi güçlendirmek 
için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) 
Başkanı Rövnak Abdullayev de, Türkiye’ye 
güvenlerinin tam olduğunu, tüm yatırımları ve 

projeleri tüm hızıyla devam ettireceklerini bildirdi.  
Abdullayev, bu gibi girişimlerin sadece demokrasi 
ve hukuk devletine değil, ekonomik kalkınmaya da 
büyük darbe vurduğunun altını çizerken, “SOCAR 
olarak Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak 40 
bin kişilik aileyi temsil ediyoruz. Türkiye bizim 
evimiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Türkiye’deki yatırımlarımız artarak devam edecek” 
diye konuştu.

‘Bankaların temeli sağlam’

Kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s, 
Türkiye’nin kredi notuna ilişkin olarak bankaları 
izlemeye alırken, diğer bir kredi derecelendirme 
kuruluşu olan Fitch ise, darbe girişimi sonrası 
olayların ülke notuna baskı olarak yansıyıp 
yansımayacağının hükümetin darbe girişimine 
verdiği tepkilere bağlı olacağını bildirdi. Fitch, 
tarafından Türk bankaları için yayımlanan 
açıklamada, bankacılık sektörünün temel olarak 
sağlam olduğu belirtildi. 

Bu arada S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü 
durağandan negatife çevirirken, kredi notunu 
da BB+’dan BB’ye indirdi. S&P, darbe girişimi 
sonrası belirsizliğin, Türkiye’nin dış finansmana 
ihtiyaç duyan ekonomisinde sermaye akışını 
kısıtlayabileceğini ifade etti.

Darbe girişimi sonrası ekonomi 
dünyasından demokrasiye destek 
mesajları gelmeye devam ediyor. Pek 
çok dernek ve kuruluş, yayınladıkları 
mesajlar, yaptıkları açıklamalarla 
“Yatırımlara devam” dedi.
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Otomotiv sektöründen
'iş başındayız' deklarasyonu!

Otomotiv Yetkili Satıcıları 

Derneği (OYDER) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ziya 

Alp Gülan, demokrasiye 

yönelik bu müdahalenin 

kabul edilemez 

olduğunu, derneğin 

ilk günden tavrını net 

olarak ortaya koyduğunu 

vurguladı. Z. Alp Gülan ise 

hurda teşvikinin devreye 

girmesi durumunda 

sektördeki bu kaybın 

kapanabileceğini ifade 

etti.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Bu süreci 
iyi yönetebilirsek, duran yatırımlar yeniden 

başlar, siparişlerin başka ülkere kayma riski 
ortadan kalkar” dedi. Otomobil satışlarında düşüş 
beklediklerini, azalan turist sayısı nedeniyle de bazı 
kiralama firmalarının filo siparişlerini iptal ettiğini 
dile getiren OYDER Başkanı Alp Gülan ise hurda 
teşvikinin devreye girmesi durumunda sektördeki 
bu kaybın kapanabileceğini ifade etti. 

TAYSAD Başkan Alper Kanca, millet iradesine ve 
demokrasiye yönelik geçtiğimiz hafta yapılan darbe 
girişiminin kabul edilemez olduğunu, halkın büyük 
bir mücadele ile bunun üstesinden geldiğini ifade 
etti. Bu girişimin sektöre yansımalarını DÜNYA'ya 
değerlendiren  hem de bize mal satanlar bundan 
etkileniyor. Her iki tarafın da tedirgin olmaması 
gerekiyor aslında. Biz TAYSAD olarak bütün 
üyelerimize mesaj yazdık. Patron seviyesindeki üst 
düzey yöneticilerimizden müşteri ile direkt temasa 
geçmesini istedik. Normal bir diyalog içerisinde 
onları rahatlatmalarını burada her şeyin yolunda 
olduğunu göstermelerini istedik. Bu dönemde 
daha fazla müşteri ziyareti yapılması önerisinde 
bulunduk. Yurtdışındaki tüm sanayicilerimiz bunu 
yaparsa ancak sonuç alabiliriz” diye konuştu.

OYDER: Satışlar düşüşte, filo satışlarında 
iptaller var, hurda teşviki açığı kapatılabilir

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, 
demokrasiye yönelik bu müdahalenin kabul 
edilemez olduğunu, derneğin ilk günden tavrını net 
olarak ortaya koyduğunu vurguladı. Gülan, yaşanan 
son gelişmelerin sektöre yansımasını ve alınabilecek 

önlemleri Dünya gazetesine değerlendirdi: “ OHAL 
sektöre nasıl etki eder diye baktığımızda ekonomiye 
olumlu ya da olumsuz bir etki yapmayacağını 
düşünüyoruz. Bu ay zaten düşüş bekliyorduk çünkü 
geçen ay satışlar çok iyi gitmişti. Bu ay kiralama fi 
rmalarının çok büyük bir alımı yoktu ilk kil yarı 
tamamlandığı için. Ama kiralama firmalarından 
iptaller gelmeye başladı. Çünkü Güneyde turistin 
azalması direkt kiralama sektörünü etkiliyor. 
Kiralama firmalarına yönelik filo satışlarını olumsuz 
etkileyecek bu durum. Bu ay sanki pazar 50-60 bin 
aralığında kapatacak ve bir düşüş yaşayacak gibi. 
Ama etkinin geçmesini ve ocak ayında başında 
hedeflediğimiz 900 binlere ulaşmayı umuyoruz. 
Ancak gelişmeler iç pazarda alımı etkileyecek gibi 
görünüyor. Dövizdeki artış anlık bir şok değilse 
fiyatlara yansıyacak bu da biraz alımı etkiler. Bir 
de faizlerin nerede duracağını kestirmek mümkün 
olamayacak. Taşıt kredisi faizleri de piyasayı 
çok etkileyebiliyor. Ama umuyoruz ektisi kısa 
olur. Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlara 
yönelik bir çalışma ile pazarın biraz oradaki kaybı 
dengeleyebileceğini düşünüyoruz. Zaten yaşlanan 
araçların yenilenmesi güvenlik açısından hem de 
çevre açısından önemliydi, Bunun sürekli olmasını 
istiyoruz. Bizim arzumuz 20 yaşını tamamlamış 
araçların ömrünü doldurdukça trafikten çekilmesi. 
Şu dönemde yapılması bizim için önemli. Her 
fırsatta bu taleplerimizi Ankara'ya iletiyoruz.” .

İlk yarıyı son 10 yılın en yüksek 
rakamlarıyla kapatan otomotivciler 
darbe girişimi sonrası durdurulan 
yatırımların, iptal edilen siparişlerin 
şokunu yaşıyor. Yıl sonunda yeni bir 
rekor kurmanın hayalini kurarken 
yurtdışı müşterilerini kaybetme 
korkusu yaşayan sektör temsilcileri, 
süreci en az zararla atlatmak için 
harekete geçti. Sektör STK'ları ortak 
bir deklarasyon yayınladılar. 
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ALJ’den yatırım atağı

Ai Haydar Bozkurt: 
Başta Toyota Pazarlama 

ve Satış A.Ş. olmak 
üzere ülkemizde farklı 

alanlarda yatırımlar 
da yapan yabancı 

yatırımcı grup olan ALJ, 
Türkiye’ye ve Türkiye’nin 
ekonomik potansiyeline 

çok güvenmektedir. 
Ülkemizde yaşanan son 

gelişmelerde ALJ Grup’un 
Türkiye’ye olan bakışını 

asla değiştirmemiştir. 
Ülkenin önemli bir 
sınavdan geçtiğini 

düşünüyoruz. 

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su ve 
ALJ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Haydar Bozkurt, ALJ Grubu’nun Türkiye pazarının 
potansiyelini çok iyi bildiğini ve yatırım yapılmaya 
değer bir ülke olarak gördüğünü açıkladı. Bozkurt, 
“Büyük bir istekle ve kararlılıkla yatırım yapmaya 
devam edeceğiz. ALJ olarak halen üzerinde 
çalışmakta olduğumuz yeni bir yatırım projesini de 
yılın son çeyreğinde açıklayacağız” dedi.

Bozkurt, başta Toyota Pazarlama ve Satış  olmak 
üzere ülkede farklı alanlarda yatırımlar yapan 
ALJ’nin, Türkiye’ye çok güvendiğini belirterek, 
şunları kaydetti: “Ülkenin önemli bir sınavdan 
geçtiğini düşünüyoruz. Türkiye’yi, alınacak bazı 
önlemler ile birlikte yatırımcılar için çok daha 
fazla fırsatların ortaya çıkabileceği bir ülke olarak 
değerlendiriyorum. Ekonomi Bakanımız Nihat 
Zeybekci’nin geçtiğimiz hafta iş dünyası ve sivil 
toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği 
toplantıda dile getirdiği, Türkiye’deki yabancı 
yatırımcılar ile işbirliği yapıp ülkemizin önemini 
ve dinamik ekonomisini tüm dünyaya aktarma 
düşüncesini destekliyorum. Bu adımlar karşılığını 
mutlaka bulacak.”

Ali Haydar Bozkurt, darbe girişiminin doğal olarak 

satışlara olumsuz yansıdığını belirterek, “Ancak 
ekonominin temelleri sağlam. Önümüzdeki 5 aydan 
ümitliyim. Ticari araçlara ÖTV maufiyeti pazarı 
canlandırır. Satışlar geçen yıla yakın seviyede çıkar” 
dedi.

Otomotiv sektörünün ilk 7 aylık sonuçları ODD 
tarafından açıklandı. Otomobil ve Ticari Araç 
pazarında temmuz ayında yüzde 30’luk bir düşüş 
görülmekte. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında 64 bin 
218 araç satışı gerçekleşirken, bu yılın aynı ayında 
satışlar 45 bin 566 olarak gerçekleşti. Temmuz 
ayındaki satış rakamını 15 günlük bir satış olarak 
değerlendirmek daha doğru olur düşüncesini 
taşıyorum. 15 Temmuz sonrası otomobil 
satışlarında yaşanan durgunluğa baktığımızda 
bu rakamın olumsuz değerlendirilmemesi 
görüşündeyiz.

15 Temmuz’da yaşanan kalkışma hareketi gayet 
doğaldır ki satışlara olumsuz yansımıştır. Ancak 
sağlam temeller üzerinde oturan ekonomimiz, 
kırılmaya yol açacak bu tip gelişmeler karşısında 
eskiden olduğu gibi uzun süreli bir durgunluğa 
girmiyor. Önümüzdeki 5 aylık süreçte bu düşüşün 
toparlanma sürecine gireceğini ve normal seviyelere 
geleceğini düşünüyoruz. 

Toyota’nın temsilcisi ALJ 
Holding’in Başkanı Ali Haydar 
Bozkurt, Türkiye’deki yatırımlarını 
artıracaklarını belirterek, “Son 
çeyrekte yeni proje geliyor” dedi.
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Uluslararası şirketlerden "güven 
tam, yatırıma devam" mesajı

Boeing Türkiye Genel 
Müdürü Sargın, 

"Gelecek yıllar için 
Türkiye'de mevcut 

büyüme planlarımıza 
aynı şekilde devam 
edeceğiz" ifadesini 

kullanırken Citibank AŞ 
Genel Müdürü Akçaoğlu, 

Citibank, Türkiye'ye 
olan taahhüdünü 

sürdürmektedir" diye 
konuştu. Ford Otosan 

Genel Müdürü Yenigün 
ise "Ford Otosan, 

bugüne kadar birlikte 
büyüdüğü Türkiye'nin 

geleceğine inanmakta ve 
faaliyetlerini kararlılıkla 

sürdürmektedir" 
değerlendirmesinde 

bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
General Electric (GE) Türkiye Üst 

Yöneticisi (CEO) Canan Özsoy, Türkiye'deki 
mevcudiyetlerinin 60 yılı aşkın süredir devam 
ettiğini, 8 farklı tesiste bulunan 2 binden 
fazla çalışanlarıyla Türkiye'deki büyümelerini 
sürdürdüklerini dile getirdi.

Özsoy, "GE olarak, havacılık, ulaşım, enerji, sağlık, 
şebeke çözümleri ve inovasyon gibi ülkemizin 
öncelikli ve önemli endüstrilerinde yaptığımız 
yatırımlara taahhüdümüz tamdır." dedi.

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Işıl Sargın da 
Boeing'in Türkiye'de 70 yıllık bir geçmişi olduğunu 
anımsatarak, araştırma, geliştirme, teknoloji ve 
akademik iş birlikleri nezdinde tüm iş ortaklarıyla 
çalışmaktan dolayı gurur duyduklarını, gelecek 
yıllar için Türkiye'de mevcut büyüme planlarına 
aynı şekilde devam edeceklerini bildirdi.

Citibank AŞ Genel Müdürü Serra Akçaoğlu ise 
bankanın Türkiye'de 500 çalışanıyla 40 yılı aşkın 
süredir faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, "Citibank, 
Türkiye'ye olan taahhüdünü sürdürmektedir. 
Citibank, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ülkeye 
yatırım yapan müşterilerine destek sağlamaya 
devam edecektir. Kaliteli iş gücü, coğrafi konumu, 
büyük iç piyasası, dinamik ve genç nüfusu ile 
Türkiye, global ekonominin önemli bir parçası 
olmayı sürdürmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğine ve güclü ekonomisine 
güveniyoruz

Intel Orta Doğu, Türkiye, Afrika Bölgesi Başkanı 
Çiğdem Ertem, ekonominin geleceğinin en önemli 
dinamosunun teknoloji olduğuna inandıklarını, 
Türkiye'nin genç, yenilikçi ve teknolojiye yatkın 
nüfusuyla önemli bir potansiyel barındırdığını dile 
getirdi.

Ertem, "Intel olarak, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü 
ekonomisine güveniyor, Türkiye'nin hedeflerine 

ulaşmasına katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz." dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de 15 
Temmuz günü yaşanan olayların herkesi derinden 
üzdüğünü, ancak Türk halkının demokrasiyi ne 
ölçüde içselleştirdiğinin de manifestosu olduğunu 
söyledi.

Yenigün, bu sınavdan toplumun tüm kesimlerinin 
ortak çabası ve iradesiyle başarıyla çıkıldığını 
vurgulayarak, "Olayların hemen akabinde 
yeşeren dayanışma ve karşılıklı anlayış ortamının 
Türkiye'nin çok güven duyduğumuz büyük 
potansiyelini daha da hızlı harekete geçirecek bir 
dinamiğe yardımcı olabileceğine inanıyoruz." diye 
konuştu.

Türk ekonomisinin, yakın geçmişteki küresel 
finansal kriz sırasında şoklara ne kadar dayanıklı 
olduğunu ispat ettiğini belirten Yenigün, şunları 
kaydetti: Türkiye'nin en büyük ekonomik 
aktörlerinden Koç Holding ve dünyanın otomotiv 
devlerinden Ford Motor Company'nin ortaklığı 
olan Ford Otosan, bu dönemde Türkiye'de büyük 
ölçekli yatırımlarını sürdürerek ülke ekonomisine 
olan güvenini gösterdi. Ford'u bugün Avrupa'da 
ticari araç sektörünün liderliğine taşıyan da bu 

Türkiye'de faaliyet gösteren 
uluslararası şirketler, darbe 
girişimine karşın ekonomisine 
güven duydukları Türkiye'de yatırım 
yapmayı sürdürecekleri mesajını 
veriyor.
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yatırımlarla oluşturduğumuz gelişmiş üretim 
kapasitemizdir. Ford Otosan, bugüne kadar birlikte 
büyüdüğü Türkiye'nin geleceğine inanmakta 
ve yapmış olduğu iş planları doğrultusunda 
faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir."

Türkiye'de yatırımlarımızı ve büyümemizi 
sürdüreceğiz

Cargill Gıda Orta Doğu Türkiye ve Kuzey Afrika 
Kurumsal İlişkiler Direktörü Dr. Ediz Aksoy ise 
150 yıllık küresel bir şirket olan Cargill'in, 1960'lı 
yıllarda Türkiye'de faaliyetlerine başladığını, 
dünya üzerinde 75'ten fazla ülkede 150 bin çalışanı 
bulunduğunu bildirdi.

Cargill'in, 2000 yılından bu yana yatırımlarda 
bulunduğu Türkiye'yi her yıl sanayisini büyütebilen, 
güçlü ekonomisiyle yatırımcıya güven veren bir ülke 
olarak gördüğünü ifade eden Aksoy, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika bölgesinin Cargill Gıda Türkiye'den 
yönetildiğini anlattı.

Aksoy, "Cargill Gıda Türkiye olarak, ülkemize 
inancımız tamdır. Türkiye, içinde bulunduğu 
dönemi hızla atlatarak büyümesine devam 
edecektir. Müşterilerimizle hem Türkiye'de 
hem de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 
yatırımlarımızı ve büyümemizi sürdüreceğiz." diye 
konuştu.

Kısa dönemli hiçbir sıkıntı ülkemize ve 
potansiyeline olan güvenimizi sarsmaz

Medtronic Orta Asya ve Türkiye Başkanı Ayhan 
Öztürk, Türkiye'de hizmet vermeye devam 
edeceklerini, ülkenin büyüme potansiyeline 
inandıklarını ifade etti.

Türkiye'ye ilişkin projelerin uzun vadeli stratejiler 
çerçevesinde ele alınarak planlandığını belirten 
Öztürk, sağlık terapilerinin yanı sıra Medtronic 
Innovation Centre ve Sağlık Bakanlığı ile eğitim 
konularında iş birliklerini devam ettireceklerini de 
bildirdi.

PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın da PwC 
dünyasında, Türkiye'nin geleceğin en önemli 
potansiyeline sahip gelişmekte olan ülkelerinden 
biri olarak değerlendirildiğini, gelecek 10 yıllık 
süreci ülke ve ekosistem açısından çok önemli 
gördüklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:. 

"Bu dönemde iş yaşamına değer katan çözümler 
üreterek önemli bir büyüme gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Kısa dönemli hiçbir sıkıntı ülkemize 
ve potansiyeline olan güvenimizi sarsmaz. PwC 
olarak, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeniden 
bir atılım içine girerek ekonomik olarak layık 
olduğu yere ulaşması için tüm iş insanlarının da 
bu yaklaşımı paylaşacağına eminiz. PwC Türkiye 
olarak, bu süreçte müşterilerimize en kaliteli, 
en geçerli hizmetleri sunmaya ve ülkemiz için 
koşulsuz, karşılıksız, değer yaratmak üzere var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu 
ise Türkiye'de 45 yılı aşkın bir süredir faaliyet 
gösteren şirketin, müşterilerinin büyümesine ve 
rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayan çözümler 
üretmeye devam edeceğini kaydetti.

Uzun vadeli bakış açısıyla yatırım kararı 
alıyoruz

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem de 
şirketin, 93 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini 
anımsatarak, kendilerinin uzun vadeli bakış açısıyla 
yatırım kararı aldıklarını söyledi.

Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının, 
Türkiye'nin geleceğine olan güven ve inançlarını 
daha da kuvvetlendirdiğini vurgulayan Erdem, 
şunları ifade etti: "Türkiye çok partili demokrasiye 
ve hukuk devletine olan bağlılığını, bu darbe 
girişimini başarısızlığa uğratarak tüm dünyaya 
göstermiştir. Bundan sonra demokrasinin, ekonomi 
ve hukuk devletini daha da güçlendirecek adımların 
önü açılmıştır. Darbe girişiminin başarısız 
olmasının ardından iş dünyasının birleşerek 
hep birlikte önümüzdeki dönem için daha fazla 
çalışma ve daha fazla üretim çağrısı yapması, tüm 
yatırımcılara ve şirketlere güven vermiştir."

Mercedes-Benz Türk

Türkiye’de 49 yıllık tarihi olan şirketin, ekonomik ve politik açıdan zor zamanlarda da 
kendini her daim Türkiye’nin bir parçası olarak gördüğünü ve yatırımlarının doğruluğuna 
inandığını belirten yetkililer, “Bugün 950 milyon avroyu aşan toplam yatırımımız ve 6 
binin üzerinde çalışanımız, Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’ye olan güvenimizin en 
önemli göstergesidir. Üretim ve satış faaliyetlerimiz planlandığı gibi normal seyrinde de-
vam etmektedir. En kısa zamanda tüm ülkenin arzuladığı huzur ortamına kavuşacağına 
inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

DenizBank Genel 
Müdürü Hakan Ateş bu 
süreçte müşterilerinin 
her türlü ihtiyacını 
gerektiği şekilde 
karşıladıklarını, 
bundan sonra da 
bütün gayretleriyle 
karşılamaya özen 
göstereceklerini 
kaydetti.
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MEHMET AYHAN DAYOĞLU
Ak Sigorta
Genel Müdür Yardımcısı 
Hasar ve Operasyon

Yetkili ve özel sinerjisi 
mümkün mü?

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 20,5 milyon 
adede ulaştı. Bu adet içerisinden traktör ve 

motorsikletleri ayırdığımızda geriye 15,6 milyon 
araç kalıyor. Söz konusu araçlar gün içerisinde 
arzu etmesek de hayatın doğası gereği olarak 
kazalara karışıyorlar. Ancak Türkiye gelişiyor, 
kazaların düşürülmesi, kazalarda yaralanan ve vefat 
eden kişilerin sayılarının azaltılması için birçok 
proje hayata geçiriliyor. Ayrıca çift şeritli yolların 
uzunluğu her geçen gün artıyor. Sinyalizasyona 
ciddi yatırımlar yapılıyor. Trafik cezaları arttırılıyor. 
Çeşitli kanallardan sürücüler, kazalara önlem almak 
adına bilinçlendiriliyorlar. Ve bunlara benzer daha 
birçok konu üzerinde çalışmalar sürüyor. İnsanı ve 
insan hayatını merkeze koyarak yapılan çalışmalar 
neticesinde trafik kazalarının sayısı her geçen gün 
azalıyor.

Trafik kazalarının azalmasına herkesin sevindiğine 
hiç bir şüphem yok ama bir tarafta da ekmeğini kaza 
yapan araçları tamir ederek çıkaran bir endüstri var.

Bu öyle bir endüstri ki gelişen teknolojiye paralel 
üretilen araçları kaza yaptıktan sonra tamir edip ilk 
günkü emniyetli haline getirmeye çalışıyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2014 yılı verilerine 
göre Türkiye’de 68 bin adet servis var. Bunların 
%30’u kaporta ve boya onarımı yapıyor.  Bu 
servisler arasında yetkili olanlar ise sadece 2.500 
adet civarında. Gerisi rekabet gücünü herhangi bir 
markadan almadan yoluna zorlukla devam ediyor. 
Hal böyle olunca ufak olan işletmeler ekonomik 
zorluklarla başa çıkamıyor ve tek tek kapanıyor.

“Peki bu durumda küçük işletmeler ortadan 
kalkacak mı?” diye bir soru gelebilir aklınıza. 
Sorunun cevabı “Hayır”. Zira küçük işletmelerin 
zorlanması bazıları için farklı kapılar açıyor.

Sigorta şirketleri maliyetlerini düşürürken 
müşterilerine daha iyi hizmet vermek için 
yarışıyorlar. Hazine Genel Müdürlüğü’nün 
yayınladığı “Destek Hizmetleri Yönetmeliği” sigorta 
şirketlerine anlaşma yaptıkları servislerde yapılan 
onarımların sorumluluğunu müteselsilen yüklüyor. 
Bu durumda bir taraftan müşteri memnuniyeti 
diğer taraftan yönetmelik şartları sigorta şirketlerini 
standartları yüksek servis arayışına itiyor. Zira 
sadece yetkili servisler sigorta şirketlerinin derdine 
deva olmuyor, olamıyor.

Bu çok oyunculu ve dağınık pazar yapısı 
birleşmeleri tetikliyor. Bu oluşum Amerika’da bir 
süreden bu yana devam ediyor. Dört adet özel 
kaporta-boya zincirleri ufak tamircileri çatıları 
altında topluyor.  Bu şirketler ellerindeki fonları 
kullanarak küçük kaporta-boya tamircilerinin tek 

Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası 2014 yılı 
verilerine göre 
Türkiye’de 68 bin adet 
servis var. Bunların 
%30’u kaporta ve boya 
onarımı yapıyor.  Bu 
servisler arasında 
yetkili olanlar ise 
sadece 2.500 adet 
civarında.
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başına üretemeyeceği bir eko sistem oluşturuyorlar. 
Bu şartlar altında da birbirleriyle rekabet halindeki 
kaportacılar saflarını seçiyor. Çoğu tamirci işyerini 
ya bu zincir şirketlere satıyor ya da bayrakları altına 
girip kazancını paylaşıyor.

Müşteri memnuniyetini arttıran emniyetli onarım 
metodlarını standart olarak kullanan bu yapıları 
sigorta şirketleri de destekliyor. 

Diğer yandan parça ve malzeme (boya, zımpara, vb) 
tedarikçileri her geçen gün birleşmelerle büyüyor. 
Bu sektörlerdeki firmalar neredeyse birkaç marka 
altında toplandılar. Tedarikçiler aslında karşılarında 
tek bir muhatap görmek istiyorlar ve bu nedenle 
zincir servislerle çalışma hacimlerini arttırıyorlar.

Yetkili servisler kaporta ve boya tamircilerine 
nazaran daha büyük ve sağlam yapılar. Bunların 
standart ve bilgiye ulaşma konusunda sorunları yok. 
Ama onlar da farklı zorluklarla mücadele ediyorlar. 
Çoğu, şehir içinde fırsat maliyeti bugün yaptıkları 
işe kıyasla çok yüksek olan plazalarda iş yapıyor. 
Mülk kendinin değilse kira masrafları her geçen 
gün artıyor. Zaman zaman yüksek kirayı ödemeye 
hazır olsa bile uygun yer bulmakta zorlanıyor. 
Servislerin çoğu yerin birkaç kat altında. Verimliliği 
arttırmak maalesef kısıtlı imkanlar nedeniyle çok 

zor. Yetkili servis şehir dışına çıkayım dediğinde ise 
müşteri uzağa gelmek istemiyor. Gelenler de servisi 
doldurmuyor. 

Görüleceği gibi hem yetkili hem de özel servisler 
tarafında ciddi bir ikilem var. 

Buradan haraketle önümüzdeki günlerde her 
iki yapı birbirine yaklaşacak gibi gözüküyor. 
Çünkü artık yetkili servislerle özel kaporta-boya 
zincirlerinin yatırım tutarları, standartları ve 
yönetim anlayışları birbirine yaklaşıyor. İhtiyaçlar 
ortaklaşıyor. 

Oluşan ihtiyaçlara cevap, sinerji oluşturup müşteri 
dahil her tarafa değer katmak olabilir. 

Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek? 
İzlemeye devam edelim. 

Çok oyunculu ve dağınık pazar yapısı birleşmeleri tetikliyor. Bu oluşum 
Amerika’da bir süreden bu yana devam ediyor. Dört adet özel kaporta-boya 
zincirleri ufak tamircileri çatıları altında topluyor.  Bu şirketler ellerindeki 
fonları kullanarak küçük kaporta-boya tamircilerinin tek başına üretemeye-
ceği bir eko sistem oluşturuyorlar. Bu şartlar altında da birbirleriyle rekabet 
halindeki kaportacılar saflarını seçiyor. Çoğu tamirci işyerini ya bu zincir şir-
ketlere satıyor ya da bayrakları altına girip kazancını paylaşıyor.

Sigorta şirketleri maliyetlerini düşürürken müşterilerine daha iyi hizmet 
vermek için yarışıyorlar. Hazine Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı “Destek 
Hizmetleri Yönetmeliği” sigorta şirketlerine anlaşma yaptıkları servislerde 
yapılan onarımların sorumluluğunu müteselsilen yüklüyor. Bu durumda bir 
taraftan müşteri memnuniyeti diğer taraftan yönetmelik şartları sigorta şir-
ketlerini standartları yüksek servis arayışına itiyor. Zira sadece yetkili servis-
ler sigorta şirketlerinin derdine deva olmuyor, olamıyor.



20

YATIRIM

TEMMUZ 2016

Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi

6728 SAYILI “YATIRIM ORTAMININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN” İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6 728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) 9 Ağustos 
2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun 
ile aşağıda detayına yer verdiğimiz bazı önemli 
değişiklikler yapılmıştır.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda yapılan 
değişiklikler:

Kanun’un 1. maddesi ile yapılan düzenleme ile İcra 
İflas Kanunu’nun 179. maddesi değiştirilmiştir. 
Yeni düzenlemeye göre iflası istenecek olan 
şirketin, iflasının talebi için öncesinde aktiflerinin 
pasiflerinden az olması durumunun beyan 
edilmesi yeterli olmayacak, aynı zamanda şirketin 
borca batık olduğunu gösterir ara bilançonun 
düzenlenmesi gerekecektir. Bunun yanı sıra 
düzenlenecek olan iyileştirme projesinin niteliği 
daha öncesinde “ciddi ve inandırıcı” şeklinde soyut 
ve yoruma açık ifadelerle nitelendirilmişken; yeni 
düzenlemede iflasın ertelenmesine ilişkin çeşitli 
belgelerin sunulması istenmiştir. Bu belgeler 
şu şekilde sıralanabilir: (i)şirketin borç–alacak 
durumuna ilişkin liste, (ii)sektöre göre stok 
durumuna ilişkin liste, (iii)son bilanço ve gelir 
tablosu ve (iv)işletmenin devamlılığını gösteren ara 
bilanço olarak özetlenebilir. Bu belgelere ek olarak 
iyileştirme projesinin şirketin ticari faaliyetine 
devam etmesi ve iflasın önlenebileceğini kanıtlayan 
çeşitli belgeler de sunulabilir. Bu durum iflas 
erteleme kararlarının yukarıda sayılan kriterlere 
dayanarak keyfi uygulamalar yerine objektif bir 
şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Bir diğer değişiklik ise öncesinde iflası ertelenen 
bir şirketin; iflas erteleme süresinin bitiminden 
itibaren bir yıl içerisinde tekrar iflas erteleme 
talebinde bulunamayacak olmasıdır. Bu kısıtlama 
ile iflas etmesi gereken şirketlerin erteleme talebi ile 
iflas kararı verilmesi sürecini uzatmasının önüne 
geçilecektir.

Kanun’un 2. maddesi ile yapılan düzenleme ile İcra 
İflas Kanunu’nun 179/A maddesi değiştirilmiştir.  
Maddede yapılan ilk değişiklik ile bundan sonra 
yönetim organı kararlarının yanı sıra yönetim 
organı işlemlerinin de kayyum tarafından 
onaylanması gerektiğine karar verilebilmesidir. Bir 
başka önemli değişiklik ise iflas ertelemesi talep 
eden şirket alacaklıları bu talebin ilanından itibaren 
iki hafta içerisinde erteleme şartlarının oluşmadığı 
gerekçesiyle bu talebin reddini isteyebileceklerdir. 
Bir diğer değişiklik ise erteleme talebi üzerine 

Kanundaki değişikliğe 
göre öncesinde 
iflası ertelenen bir 
şirketin; iflas erteleme 
süresinin bitiminden 
itibaren bir yıl 
içerisinde tekrar iflas 
erteleme talebinde 
bulunamayacak 
olmasıdır. 

Av. PINAR ENGİSOR ŞAHİN
LEGAL HUKUK BÜROSU

Av. ONUR CAN
LEGAL HUKUK BÜROSU
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şirketin malvarlıkları hakkında başlatılan 
icra takiplerinin durdurulması ve yeni takip 
yapılamaması gibi şirketin malvarlığını koruyucu 
tedbirlere karar verilebileceğidir. Önceki kanunda 
bu tür tedbirler ancak iflasın ertelenmesine karar 
verilmesinden sonra alınabiliyordu. 

Ayrıca 179/A bendinde yapılan bir diğer değişiklik 
ise erteleme kararı verilmeden önce revize edilmiş 
bir iyileştirme projesi daha sunulabileceğine 
ilişkindir. Yeni bir iyileştirme projesinin sunulması 
şirket malvarlıklarında veya kaynaklarında bir 
değişiklik olması halinde bunun en iyi ve verimli 
bir şekilde değerlendirilmesini ve şirketi mali 
açıdan kötü durumundan kurtarılmasına katıda 
bulunabilecektir. 

Ayrıca yeni düzenleme ile mahkeme, gerektiğinde 
kayyumun görevine son verebilecek, görevine son 
verilen ya da istifa eden kayyumun yerine yenisini 
seçebilecektir. Bir kişi aynı anda en fazla 3 dosyada 
kayyum olarak atanabilecektir.

Kanun’un 3. maddesi ile yapılan düzenleme ile İcra 
İflas Kanunu’nun 179/B maddesi değiştirilmiştir.  
İflas erteleme kararı sonrasında aynen icra takipleri 
gibi ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları da 
uygulanmayacaktır. Bu durum şirketin faaliyetine 
daha rahat ve mevcut bütün imkanlarını kullanarak 
devam etmesinin önünü açmaktadır. İflasın 
ertelenmesi iflastan bir önceki durum olarak değil 
de; gerçekten şirketin durumunun iyileştirilmesi, 
düzeltilmesi olarak düşünmelidir. Bu bakış açısıyla 
yaklaşıldığında bu düzenlemenin amaca uygun 
olduğu görülmektedir. 

Kanun değişikliğinde iflas erteleme süreci ise 
en fazla bir yıl olacaktır. İflas erteleme kararın 
uzatılması da en fazla bir yıl olarak düzenlenmiştir. 
Dolayısıyla bir şirketin iflasın ertelenmesi en fazla 
iki yıl boyunca yapılabilecektir. Bu düzenleme iflası 
istenen şirketten alacaklı olan kişileri korumaya 
yöneliktir.

 Alacaklı kişiler de kendi durumlarını öngörebilmek 
adına iflas erteleme sürecinin ne kadar süreceğini 
ve şirketin ne zaman iflas edeceğini tahmin 
edebilir durumda olacaklardır. Önceki kanun 
düzenlemesinde herhangi bir süre kısıtlaması 
olmadığı için bu sürecin sürüncemede bırakılarak 

uzatılma olasılığı bulunmaktaydı. Yeni düzenleme 
ile mahkeme şirketin erteleme süresi sona ermeden 
veya sona erdiğinde şirketin borca batık olduğu 
tespit ederse; şirketin iflasına karar verilebilecektir. 
İflasın kaçınılmaz olduğu ve açıkça anlaşıldığı 
durumlarda iflas kararının verilmemesinde 
herhangi bir fayda bulunmadığından süreci 
kısaltma ve hızlandırmaya yönelik, yerinde bir 
düzenleme olmuştur. 

6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu’nda yapılan 
değişikler:

Kanun’un 9. maddesi ile Gider Vergisi Kanunu’nun 
29. maddesinin 1. fıkrasının (t) bendi değişikliğe 
uğramıştır. İşbu maddeye yapılan eklemeler 
ile; menkul kıymet yatırım fonlarının, menkul 
kıymet yatırım ortaklıklarının, girişim sermayesi 
yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım 
ortaklıklarının sermaye piyasalarında yaptıkları 
işlemler ve aynı zamanda emeklilik yatırım 
fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının, 
menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, girişim 
sermayesi yatırım fonlarının ve girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarının para piyasalarında yaptıkları 
işlemler sonucunda elde edilen gelirler için banka ve 
sigorta muameleleri vergisi ödenmeyecektir. 

Kanun’un 10. maddesi ile Gider Vergisi Kanunu’nun 
31. maddesinin 5. fıkrası değişikliğe uğramıştır. 
Bu çerçevede bankalar ve finansman şirketlerince 
tüketicilere yapılan gelir iade işlemlerinde de; 
bu işlemlere ilişkin vergiler banka ve sigorta 
muameleleri vergisinden indirilebilir. Kanun’dan 
önce vergi konusu tutar şirket nezdinde iken 
tüketiciye iade edilmekte bu durumda banka ve 
finansman şirketleri kendilerinde bulunmayan 

Kanun’un 10. maddesi 
ile Gider Vergisi 
Kanunu’nun 31. 
maddesinin 5. fıkrası 
değişikliğe uğramıştır. 
Bu çerçevede bankalar 
ve finansman 
şirketlerince 
tüketicilere yapılan 
gelir iade işlemlerinde 
de; bu işlemlere ilişkin 
vergiler banka ve 
sigorta muameleleri 
vergisinden 
indirilebilir. 

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Kanun’un 7. Maddesi uyarınca 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun “Hususi Damgalı 
Pasaportlar”ı düzenleyen 14. Maddesinde değişiklik yapılarak yıllık ortalama ihracat de-
ğerlerine göre yapılan sınıflandırmada, son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar 
Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Bakanlar Kurulunca 
belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebileceği hükme 
bağlanmıştır.



22

YATIRIM

TEMMUZ 2016

bir meblağa ilişkin olarak vergi ödemesi yapmak 
durumda kalmaktaydı. Yeni düzenleme ile bu 
durumun önüne geçilmiştir. 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan 
değişiklikler:

Kanun’un 23. maddesi ile Damga Vergisi 
Kanunu’nun 5. maddesi değişikliğe uğramıştır. 
Bir örnekten fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, 
maktu vergiye tabi olanların yani herhangi bir 
bedel içermeyen belgelerin her bir örneği için 
ayrı ayrı damga vergisi alınacaktır. Ancak nispi 
vergiye tabi olanların yani bir bedel içeren 
belgelerin ise sadece bir nüshası damga vergisine 
tabi olacaktır. Bu durum özellikle taraflardan 
birinin yükümlülüğünün para ödemek olduğu 
sözleşmelerde önemlidir. Düzenlemeden önce 
damga vergisini azaltmak için sözleşmenin 
bir imzalı örneği bulunuyordu ve bu durumda 
sözleşmenin aslı bir tarafta kalıyordu. Bu durum 
diğer taraf açısından sorun yaratmakta idi. Bu 
açıdan yerinde bir değişiklik olmuştur. Ancak bir 
diğer yandan Kanun bu duruma sınırlandırmalar 
da getirerek; poliçe ve emre yazılı ticari senetler 
nispi harca tabi olmasına rağmen; düzenlenen her 
örnek için ayrı ayrı damga vergisi ödeneceğini 
düzenlemiştir. 

Kanun’un 24. maddesi ile Damga Vergisi 
Kanunu’nun 6. maddesine ekleme yapılmıştır; 
bu söz konusu düzenleme doğrultusunda eğer 
bir sözleşmede birden fazla adi kefalet ve garanti 
taahhüdü bulunuyorsa; bu hukuki ilişkilerin her 
biri için ayrı damga vergisi alınmayacak sadece 
bir tanesinden alınacaktır. Ayrıca sözleşmelerde 
düzenlenen cezai şart, cayma tazminatı, ücret 
tevkifi, pey akçesi gibi bir tarafın sözleşmeden 
doğan yasal yükümlüğü dışındaki yaptırım 
niteliğindeki bedel içeren hükümler için ayrıca 
damga vergisi alınmayacaktır. 

Kanun’un 25. maddesi ile kağıtların Damga Vergisi, 
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli olan 
tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınacağı 
belirtilmiş ve her bir kağıt için hesaplanacak 
vergi tutarının 800 bin Türk Lirasını aşamayacağı 

düzenlenmiştir. Bir önceki yılda uygulanan bu 
azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden 
değerleme oranında artırılacaktır. Ayrıca bu 
madde ile Bakanlar Kuruluna yeniden değerleme 
oranının % 50 fazlasını geçmemek ve % 20'sinden 
az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye 
yetkisi verilmiştir. Ayrıca belli parayı ihtiva eden 
mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan 
miktar aynı nispette vergiye tabi olacaktır ve 
bunların devri halinde aslından alınan verginin 
dörtte biri alınacaktır. Ancak azami tutardan vergi 
alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde 
değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması 
durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm 
uygulanmayacaktır.

Kanun’un 27. maddesi ile Damga Vergisi 
Kanunu’nun Ek 2. maddesi değiştirilmiştir. İlgili 
madde damga vergisinden muaf olan işlemleri 
düzenlemektedir. Önceki düzenlemede sadece 
belirli döviz kazandırıcı işlemler bu muafiyetten 
yararlandırılırken; yeni düzenleme ile bu işlemlerin 
yanı sıra belirli döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin 
teminat ve ihale kararları, ihracata ilişkin olduğu 
belgelenen belirli kağıtların da damga vergisinden 
muaf olacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca işbu 
maddede “uluslararası ihale” kavramının tanımı 
“Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve 
yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine 
açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif 
verilen ihale” olarak yapılmıştır.

Kanun’un 28. maddesi ile Damga Vergisi Kanun’un 

Kanun’un 23. maddesi 
ile Damga Vergisi 
Kanunu’nun 5. maddesi 
değişikliğe uğramıştır. 
Bir örnekten fazla 
olarak düzenlenen 
kâğıtlardan, maktu 
vergiye tabi olanların 
yani herhangi bir bedel 
içermeyen belgelerin 
her bir örneği için ayrı 
ayrı damga vergisi 
alınacaktır. 

Kanun’un 64. Maddesiyle Çek Kanunu’nun “Çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağının kaldırılması”nı düzenleyen 6. Maddesi yürürlükten kaldırılırken yerine 
“Etkin Pişmanlık ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması” 
düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerin-
de yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işle-
yecek 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun uyarınca ticarî 
işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak olan faizi ile birlikte tamamen 
ödeyen kişi hakkında cezanın indirilmesi ve etkin pişmanlık durumları düzenlen-
miştir.
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ekli (1) sayılı tablosu’na eklemeler yapılmıştır. Tablo; 
damga vergisine tabi kağıtları düzenlemektedir. 
Söz konusu kanun değişikliği ile tabloya eklemeler 
yapılarak, tabloda belirtilen konulara ilişkin 
düzenlenen kağıtlar damga vergisine tabi olacaktır.

Kanun’un 29. maddesi ile Damga Vergisi Kanun’un 
ekli (2) sayılı tablosu’nda değişiklikler yapılmıştır. 
Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablo, 
damga vergisinden istisna edilen kağıtları 
sıralamaktadır. Söz konusu kanun değişikliği 
ile tabloya eklemeler yapılarak özellikle ticari ve 
medeni işlerle ilgili konularda düzenlenen kağıtlar 
damga vergisinden muaf olacaktır. 

492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yapılan 
değişiklikler:

Kanun’un 30. maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 38. 
maddesine ekleme yapılmıştır. 492 sayılı Harçlar 
Kanunu 38. maddeye eklenen ifade ile Damga 
Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile uyumlu 
olarak; belirli bir bedeli içeren ve birden fazla nüsha 
olarak düzenlenen kağıtlar için noterlik tarafından 
tahsil edilecek nısbi harç sadece bir nüsha için 

olacaktır.  Kanun’un 31. maddesi ile Harçlar 
Kanunu’nun 47. maddesine ekleme yapılmıştır ve 
bu maddede de daha önce bahsedilen değişikliklerle 
aynı şekilde; işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva 
eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtların 
değiştirilmesi hâlinde, değişikliğe ilişkin senet, 
mukavelename ve kâğıtlarda belirli tutar ve artan 
tutar arasındaki fark üzerinden daha önce daha 
önceden tahsil edilen harç oranında harca tabi 
olacaktır.

Kanun’un 32. maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 
59. maddesi değiştirilmiştir. Harçlar Kanunu’nun 
59. maddesinde harçtan müstesna olan işlemler 
sıralanmış ve maddenin (p) bendi “2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde 
tanımlanan konut finansmanı amacıyla yapılacak 
finansal kiralamalarda kiralanan konutların 
kiracıya devri” iken “21/11/2012 tarihli ve 6361 
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Kanunu kapsamında yapılan finansal 
kiralama işlemlerinde, kiralanan taşınmazın 
finansal kiralama sözleşmesinin süresi sonunda 
kiracıya devri.” şeklinde değiştirilmiştir. Madde 
değişikliğinin en önemli nedeni; değiştirilen 
maddede atıf yapılan Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
30.12.2012 tarihi itibariyle yürürlükte olmamasıdır. 

Düzenleme ile getirilen en önemli değişiklik sadece 
finansal konut kiralamalarında, taşınmazın kiracıya 
devri işlemleri değil “Finansal Kiralama, Faktoring 
ve Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamında 
yapılan finansal kiralama işlemlerinde taşınmazın 
kiracıya devri için harç tahsil edilmeyecektir. 

Kanun’un 34. maddesi uyarınca Harçlar 
Kanunu’nun “Harçları Almaya Yetkili Daireler”i 
düzenleyen 132. maddesine fıkra eklenerek Ticaret 
Sicili Harçları’nın ticaret ve sanayi odaları veya 
ticaret odalarınca ya da ilgili odalar tarafından 
makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edileceği hükme 
bağlanmıştır.

Kanun’un 35. maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 
123. maddesi değiştirilmiştir. Harçlar Kanunu 
123. maddesi harçlardan genel muafiyeti 
düzenlemektedir ve üçüncü fıkrasından itibaren 
değiştirilen ve eklenen fıkralar ile bu muafiyet 
genişletilmiştir. Bu muafiyetin kapsamında ihracat 
ve ihracata ilişkin olduğu belgelenen ve maddede 

Kanun’un 39. maddesi 
ile birlikte Emlak 
Vergisi Kanunu’nda 
yapılan değişiklik 
ile Emlak Vergisi 
muafiyetlerinden 
Yatırım Teşvik Belgesi 
kapsamında inşa edilen 
binalar da inşalarının 
sona erdiği tarihi takip 
eden bütçe yılından 
itibaren beş yıl süre 
ile geçici muafiyetten 
faydalanabilecektir.

Kanun’un 61. maddesi uyarınca Çek Kanunu’nun “Bankaların araştırma yüküm-
lülüğü, çek hesapları ve çek defterleri”ni düzenleyen 2. Maddesi’nde bulunan 
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarını,” ibaresi “Risk Merkezi ile adli 
sicil kayıtlarını ve” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla artık çek hesabı açtırmak 
isteyen kişiler başvurdukları bankaya adli sicil kayıtlarını da vermekle yükümlü 
olacaktır.

Kanun’un 56. maddesi uyarınca Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun istisnalarını düzen-

leyen 5. maddesine ekleme yapılarak tve 

taşınmaz malların, kurumlar tarafından 

finansal kiralama şirketleri, katılım banka-

ları, kalkınma ve yatırım bankalarına satı-

şından doğan kazançlar ve bu kurumlara 

söz konusu varlıkların devralındığı kuruma 

kira süresi sonunda devrinden doğan ka-

zançların da Kurumlar Vergisinden istisna 

olacağı belirtilmiştir.
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listelenen işlemler, vergi, resim, harç istisnası 
belgesine bağlanan ve maddede listelenen döviz 
kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler ve bu 
işlemelerle bağlantılı sözleşme öncesi teminat ve 
ihale kararları harçtan muaf olacaktır.

Kanun’un 38. maddesi ile 492 sayılı Harçlar 
Kanunu’nun 4 sayılı tarifesine eklenen cümle ile 
tacirler arasında bir gayrimenkul üzerinde ipotek 
tesis edilmesi işleminden doğan harçların yarı 
oranında uygulanacağı düzenlenmiştir

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan 
değişiklikler:

Kanun’un 39. maddesi ile birlikte Emlak Vergisi 
Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Emlak 
Vergisi muafiyetlerinden Yatırım Teşvik Belgesi 
kapsamında inşa edilen binalar da inşalarının sona 
erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş 
yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanabilecektir.

Kanun’un 40. maddesi uyarınca arazi vergisinden 
muaf olanlara Yatırım Teşvik Belgesi süresince 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan 
yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen 
araziler de eklenmiştir.

Kanun’un 41 ve 42. maddeleri çerçevesinde 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen 
binalardan Bina İnşaat Harcı ve imar mevzuatı 
gereğince belediyelerce alınması gereken harçlar 
alınmayacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda 
yapılan değişiklikler:

Kanun’un 49. maddesi ile beraber Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun afet ve diğer 
mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme süresi 
ve primlerin ertelenmesi başlığı altında düzenlenen 
91. Maddesi değiştirilmiştir. Yeni madde uyarınca 
mücbir sebepler olarak sayılan yangın, su baskını, 

sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle 
ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi 
nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan 
işverenler ve sigortalıların, afetin meydana geldiği 
tarihten itibaren üç(3) ay içerisinde, süresi dolmuş 
borçları ile yukarıda sayılan afetin meydana 
geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna 
kadar tahakkuk edecek borçları bir(1) yıla kadar 
ertelenebilecek, Kuruma olan borçların ertelendiği 
sürede zaman aşımı işlemeyecek ve ertelenen 
kısmına gecikme cezası ve/veya gecikme zammı 
uygulanmayacaktır.

Kanun’un 51. maddesi ile beraber Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Kurumca 
verilecek idari para cezalarını düzenleyen 102. 
Maddesi genişletilerek idari para cezası uygulanacak 
olan durumlara eklemeler yapılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 
yapılan değişiklikler:

Kanun’un 55. maddesi ile Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun muafiyetleri düzenleyen 4. maddesine 
ekleme yapılarak tüm giderlerinin, iş merkezi 
Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından 
karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye'de 
tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir 
kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi kaydıyla, 
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izinle kurulan 
bölgesel yönetim merkezleri Kurumlar Vergisinden 
muaf tutulacaktır. 

Ayrıca Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete 
tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim 

Kanun’un 40. maddesi 
uyarınca arazi 
vergisinden muaf 
olanlara Yatırım Teşvik 
Belgesi süresince 
Yatırım Teşvik Belgesi 
kapsamında yapılan 
yatırımlar için iktisap 
olunan veya tahsis 
edilen araziler de 
eklenmiştir.
Kanun’un 41 ve 
42. maddeleri 
çerçevesinde Yatırım 
Teşvik Belgesi 
kapsamında inşa 
edilen binalardan Bina 
İnşaat Harcı ve imar 
mevzuatı gereğince 
belediyelerce alınması 
gereken harçlar 
alınmayacaktır.

Kanun’un 32. maddesi ile Harçlar 
Kanunu’nun 59. maddesi değiştirilmiştir. 
Harçlar Kanunu’nun 59. maddesinde harç-
tan müstesna olan işlemler sıralanmış ve 
maddenin (p) bendi “2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununun 38/A maddesinde ta-
nımlanan konut finansmanı amacıyla yapı-
lacak finansal kiralamalarda kiralanan ko-
nutların kiracıya devri” iken “21/11/2012 
tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında yapılan finansal kiralama iş-
lemlerinde, kiralanan taşınmazın finansal 
kiralama sözleşmesinin süresi sonunda ki-
racıya devri.” şeklinde değiştirilmiştir. 
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merkezinin yönetimi altında bulunması, Kurumlar 
Vergisi muafiyeti hükmünün uygulamasına 
engel teşkil etmeyecektir. Kanun’un 56. maddesi 
uyarınca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnalarını 
düzenleyen 5. maddesine ekleme yapılarak tve 
taşınmaz malların, kurumlar tarafından finansal 
kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma ve 
yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve 
bu kurumlara söz konusu varlıkların devralındığı 
kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan 
kazançların da Kurumlar Vergisinden istisna olacağı 
belirtilmiştir.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun’da yapılan değişiklikler:

Kanun’un 60. Maddesinde yapılan düzenleme ile 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun’un İndirim, 
istisna, destek ve teşvik unsurları unsurlarının 
hükme bağlandığı 3. Maddesine 3/A maddesi 
eklenerek Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerin 
gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışıyla 
ilgili Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 
tutarının %100'ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve 
yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, 
kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır.

5941 sayılı Çek Kanunu’nda yapılan 
değişiklikler:

Kanun’un 61. maddesi uyarınca Çek Kanunu’nun 
“Bankaların araştırma yükümlülüğü, çek hesapları 
ve çek defterleri”ni düzenleyen 2. Maddesi’nde 
bulunan “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
kayıtlarını,” ibaresi “Risk Merkezi ile adli 
sicil kayıtlarını ve” şeklinde değiştirilmiştir. 
Dolayısıyla artık çek hesabı açtırmak isteyen kişiler 
başvurdukları bankaya adli sicil kayıtlarını da 
vermekle yükümlü olacaktır.

Kanun’un 62. maddesi ile Çek Kanunu’nun “İbraz, 
ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve 
gecikme cezası”nı düzenleyen 3. Maddesi “muhatap 
bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü 
olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön 
ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak 
hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat 
borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki 
takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet 
başsavcılığına  “talepte” bulunurken dilekçesine 
bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri 
ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. 
Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin 
aslı bu mercilere gönderilir.” iken yeni düzenleme ile 
Cumhuriyet başsavcılığı ibaresi çıkartılarak yerine 
icra mahkemesi ibaresi getirilmiştir. Dolayısıyla 
başvuru usulünde yetkili makam değişmiş ve icra 
mahkemeleri olmuştur. 

Kanun’un 63. Maddesiyle Çek Kanunu’nun 
“sorumluluk ile idari yaptırım sorumluluğu”nun 
düzenlendiği 5. maddesi “cezai sorumluluk” olarak 
değiştirilmiştir. Dolayısıyla bu kanunla beraber 
üzerinde tarih bulunan ve kanuni süresinde ibraz 
edilen çeklerle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına 
sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti 
üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz 
güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. 
Hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin 
karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı 
bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz 
tarihinden itibaren işleyecektir.

Kanun’un 64. Maddesiyle Çek Kanunu’nun 
“Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 
kaldırılması”nı düzenleyen 6. Maddesi yürürlükten 
kaldırılırken yerine “Etkin Pişmanlık ve çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 
kaldırılması” düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca 
karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı 
bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz 
tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuni Faiz 
ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun uyarınca ticarî 
işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak 
olan faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında 
cezanın indirilmesi ve etkin pişmanlık durumları 
düzenlenmiştir.

Kanun’un 51. 
maddesi ile beraber 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun 
Kurumca verilecek 
idari para cezalarını 
düzenleyen 102. 
Maddesi genişletilerek 
idari para cezası 
uygulanacak olan 
durumlara eklemeler 
yapılmıştır.

Kanun’un 35. maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 123. maddesi değiştirilmiştir. Harç-
lar Kanunu 123. maddesi harçlardan genel muafiyeti düzenlemektedir ve üçüncü 
fıkrasından itibaren değiştirilen ve eklenen fıkralar ile bu muafiyet genişletilmiş-
tir. Bu muafiyetin kapsamında ihracat ve ihracata ilişkin olduğu belgelenen ve 
maddede listelenen işlemler, vergi, resim, harç istisnası belgesine bağlanan ve 
maddede listelenen döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler ve bu işleme-
lerle bağlantılı sözleşme öncesi teminat ve ihale kararları harçtan muaf olacaktır.
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ABDULKADİR  KAHRAMAN
Vergi Bölüm Başkanı, Ortak
KPMG

22.07.2016 tarihinde 
“Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi TBMM’ye gerekçeleri ile 
sunuldu. Kanun teklifinin genel 
gerekçesine baktığımızda, 6728 
sayılı Kanun olarak TBMM tarafından 
kabul edilen “yatırım ortamının 
iyileştirilmesi suretiyle, ülkemizin 
uluslararası yatırımlar açısından 
cazibe merkezi haline gelmesi 
ve sürdürülebilir kalkınmanın 
devamlılığı için girişimcilerin iş ve 
yatırım kararlarına daha sıhhatli 
odaklanmaları” amacıyla bu “vergi 
affı kanun teklifi”nin hazırlandığı 
anlaşılıyor.

Dikkat! Vergi Affı
Fırsatını Kaçırmayın!

Neden Vergi Affı?

2 2 Temmuz 2016 tarihli blog yazımızda 
Maliye Bakanı’nın hükümetin “vergi borçları 

için yeniden yapılandırma” paketini TBMM’ye 
sunacağına ilişkin açıklamalarına istinaden 
çıkarılacak “af kanunu” kapsamda neler olacağına 
ilişkin beklentilerimizi paylaşmış idik. Takip eden 
günlerde 22.07.2016 tarihinde “Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 
TBMM’ye gerekçeleri ile sunuldu ve 03.08.2016 
tarihi itibarıyla TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edilmiş olup, henüz Resmi Gazete’de 
yayımlanmamıştır.

Kanun’un genel gerekçesine baktığımızda, 6728 
sayılı Kanun olarak TBMM tarafından kabul 
edilen “yatırım ortamının iyileştirilmesi suretiyle, 
ülkemizin uluslararası yatırımlar açısından 
cazibe merkezi haline gelmesi ve sürdürülebilir 

kalkınmanın devamlılığı için girişimcilerin iş ve 
yatırım kararlarına daha sıhhatli odaklanmaları” 
amacıyla bu “vergi affı kanunu”nun  hazırlandığı 
anlaşılıyor. Kanun ile ulaşılmak istenen hedefleri 
şöyle sıralamak mümkün:

• Özel sektörün kamu borç yükünün azaltılarak 
taksitle ödenmesine imkân sağlanması,

• Devam eden uyuşmazlıkların sulh yolu ile 
sonlandırılması,

• Devam eden vergi incelemelerinin uyuşmazlık 
yaratmadan çözülmesi,

• Vergilemede öngörülebilirliği artırmak üzere 
geçmiş vergi risklerinden kaynaklanan olası 
risklerin ortadan kaldırılması,

• İşletme kayıtları ile gerçek durumun eşleştirilmesi 
veya uygun hale getirilmesi.

Bu yazımızda ise söz konusu “af kanunu” ile 
mükelleflere sunulan fırsatların kapsamını daha 
somut şekilde ele almaya çalışacağız.   

Bu Kanun teklifinin 
öncekilerden farkı, 
borçların “ilk taksit 
ödeme süresi içerisinde 
tamamen ödenmesi” 
halinde, gecikme 
faizi veya zammı 
gibi asla bağlı olarak 
hesaplanan alacaklar 
yerine, “ÜFE” aylık 
değişim oranlan esas 
alınarak hesaplanma 
yapılması ve bu tutarı 
üzerinden ayrıca % 50 
indirim yapılmasıdır.
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 Vergi İndirimi Gecikme Zammı Ödeme Şekli
Kesinleşmiş alacaklar "0" İndirim Gecikme zammı yerine Yi-ÜFE'ye göre 

hesaplanan faiz
(Peşin ödemede bu kısım için %50 indirim)

Peşin veya
18 taksitte 36 ay vade

 Vergi İndirimi Ceza İndirimi Gecikme Faizi Ödeme Şekli
İnceleme 
aşamasında olanlar

%50 İndirim %100 Gecikme faizi yerine Yi-ÜFE'ye 
göre hesaplanan faiz (Peşin 
ödemede bu kısım için %50 
indirim) 

Peşin veya
18 taksitte 36 ay vade

 Vergi İndirimi Ceza İndirimi Gecikme Faizi Ödeme Şekli
Vergi 
mahkemesindeki 
uyuşmazlıklar 
(Temyiz öncesi)

%50 İndirim %100 Gecikme faizi yerine Yi-ÜFE'ye 
göre hesaplanan faiz (Peşin 
ödemede bu kısım için %50 
indirim)

Peşin veya
18 taksitte 36 ay vade

 Vergi İndirimi Ceza İndirimi Gecikme Faizi Ödeme Şekli
Vergi mahkemesi kararı 
mükellefin lehine ise

%80 İndirim %100 Gecikme faizi yerine Yi-ÜFE'ye göre 
hesaplanan faiz (Peşin ödemede bu 
kısım için %50 indirim)

Peşin veya
18 taksitte 36 ay vade

Vergi mahkemesi kararı 
mükellefin aleyhine ise

"0" İndirim %100 Gecikme faizi yerine Yi-ÜFE'ye göre 
hesaplanan faiz (Peşin ödemede bu 
kısım için %50 indirim)

Peşin veya
18 taksitte 36 ay vade

Vergi mahkemesi kararı 
Bölge İdare Mahkemesi 
veya Danıştay'ca mükellef 
aleyhine sonuçlanmışsa

%50 İndirim %100 Gecikme faizi yerine Yi-ÜFE'ye göre 
hesaplanan faiz (Peşin ödemede bu 
kısım için %50 indirim)

Peşin veya
18 taksitte 36 ay vade

Kısmen onama (mükellef 
aleyhine) ve kısmen 
bozma (kısmen mükellef 
lehine) ilişkin karar olması 
halinde

Tasdik ile onanan 
vergi için "0" 
indirim, tadilen 
tasdikle kısmen 
bozulan tutarda 
%80 indirim

%100 Gecikme faizi yerine Yi-ÜFE'ye göre 
hesaplanan faiz (Peşin ödemede bu 
kısım için %50 indirim)

Peşin veya
18 taksitte 36 ay vade

Kesinleşmiş alacaklar (özetle vergi tutar olarak belli ve vadesinde ödenmemiş, dava açılması mümkün olmayan alacaklar):

Devam eden incelemelere dayalı alacaklar (özetle vergi incelemesi bitmediğinden vergi tutar olarak belli değil):

Kesinleşmemiş veya dava sürecin devam eden uyuşmazlıklardaki alacaklar (özetle vergi tutar olarak belli ve dava açılarak
uyuşmazlık yaratılmış alacaklar):

Temyiz aşamasındaki (vergi mahkemesinde karara bağlanmış) “kesinleşmemiş veya dava sürecin devam eden uyuşmazlıklardaki alacaklar (özetle 
dava temyiz aşamasında olup, kesinleşme olmayan uyuşmazlıklar):

Kapsama Giren Borçlar Neler ve Yapılandırma Fırsatları Cazip mi?

Öncelikle Kanun genel hatları ile “vergi aslı (gümrük dâhil), vergi cezası (gümrük cezaları dahil), gecikme faizi,  gecikme zammı, para cezaları, yurt 
içindeki makine – teçhizat, demirbaş ve emtia beyanı, yurtdışındaki bulunan varlık beyanı, matrah artırımı ile SGK borçlarını” kapsıyor. 

Konu başlıkları itibarıyla kapsama giren alacak ve cezalara ilişkin ne tür fırsatlar olduğunu aşağıdaki tablo ile netleştirmeye çalışalım:

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amacıyla 
gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde veya yurtdışında 
bulunan varlıkları beyan etmelerine imkân veriliyor. Söz 
konusu varlıklar sırasıyla, yurt dışında bulunan “para, altın, 
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 
her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarını” kapsıyor. 
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 Ceza İndirimi Ödeme Şekli
Vergi mahkemesindeki uyuşmazlıklar %75 Peşin veya

18 taksitte 36 ay vade

Vergi mahkemesi kararı Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay'ca mükellef 
lehine sonuçlanmışsa

%90 Peşin veya
18 taksitte 36 ay vade

Vergi mahkemesi kararı Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay'ca mükellef 
aleyhine sonuçlanmışsa

%50 Peşin veya
18 taksitte 36 ay vade

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile Gümrük idari para cezaları:

Yukarıda yer alan “kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile ilgili madde kapsamı “ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar” 
ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda yer verilen tablolardan da anlaşılacağı 
üzere kesinleşmiş veya kesinleşmemiş vergi ve 
cezalar için bulunulan aşamaya bağlı olarak önemli 
fırsatlar sunuluyor. Bu nedenle, mükelleflerin kendi 
durumlarını iyi bir şekilde değerlendirip bu fırsatı 
iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz.

Ödeme Kolaylığı Var mı?

Bu Kanunun daha önce yürürlüğe giren 
Kanunlardan farkı, borçların “ilk taksit ödeme 
süresi içerisinde tamamen ödenmesi” halinde, 
gecikme faizi veya zammı gibi asla bağlı olarak 
hesaplanan alacaklar yerine, “ÜFE” aylık değişim 
oranlan esas alınarak hesaplanması  ve bu tutarı 
üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılmasıdır. Bu 
nedenle, peşin ödeme teşvik edilmek üzere taksitle 
ödemedeki taksit sürelerine bağlı olarak artırılan 
“taksit katsayıları (bu katsayılar vadeye bağlı 
finansman maliyeti olarak adlandırılabilir) 6111 

sayılı Kanun’daki katsayılara göre artırılmıştır; 
çünkü ilk taksit süresi içinde “peşin ödeme teşvik” 
edilmektedir. Diğer taraftan, “spor kulüplerinin” 
kapsama giren borçlarına ikişer aylık dönemler 
halinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilme 
imkânı veriliyor. Ancak bu durumda  borçlara 
uygulanacak taksit katsayısı 24 eşit taksit için (1,32), 
32 taksit için (1,40), 36 eşit taksit için (1,48) olarak 
uygulanır. Burada da taksit katsayıları artırılmıştır.

Hangi Yıllar ve Vergi Türleri için Matrah Artırımı 
Mümkün? 

Matrah artırımı; gelir vergisi, kurumlar vergisi, 
katma değer vergisi ve gelir/kurum stopaj için 
mümkün bulunmaktadır. Mükellefler matrah 
artırımından faydalandıkları takdirde, kendileri 
hakkında artırımda bulunulan yıllar için “yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi" ve bu yıllara 
ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka 
bir tarhiyat yapılmayacaktır. İlgili yıllarda zarar 
beyan eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
aşağıdaki asgari matrah tutarları üzerinden 
beyanname vermek durumundadırlar. Buna ilave 
olarak, zarar beyan eden gelir ve kurumlar vergisi 
mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara 
ait sonraki yıllara devreden zararlarının %50’si, 2016 
ve izleyen yılların mali kârlarından indirim hakkını 
kaybedeceklerdir.  Ancak matrah artırımından 
önceki yıllarda kullanmış oldukları tutarlar için bir 
düzeltme yapaulmayacaktır.

Varlık Barışı Hangi Varlıkları Kapsıyor ve Ne Tür 
Koruma Sağlıyor?

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması 
amacıyla gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde veya 
yurt dışında bulunan varlıkları beyan etmelerine 
imkân veriliyor. Söz konusu varlıklar sırasıyla, yurt 
dışında bulunan “para, altın, döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası araçları ile her türlü gemi, 
yat ve diğer su araçlarını” kapsıyor. Daha önceki 
yılarda olduğu gibi taşınmazlar kapsamda değil. 

Bu imkândan yararlanan 213 sayılı Kanun 
uyarınca defter tutan (örneğin bilanço esasına 
göre defter tutanlar) mükellefler, bu kapsamda 
Türkiye’ye getirilen varlıklarını, varlığın getirildiği 
hesap döneminin kazancının tespitinde dikkate 
almayacaklar ve aynı varlıkları vergiye tabi kazancın 
ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde 
dikkate almaksızın işletmelerinden çekmek suretiyle 
şahsi servetlerine aktarabileceklerdir. Bu sırada 
herhangi bir stopaj ödemeyecekler ve bu çekişler 
vergiye tabi olmayacaktır.  

 Kanunmetni 6111 sayılı Kanun ile aradaki 
fark

Altı eşit taksit için (1,08) 0,03

Dokuz eşit taksit için (1,07) 0,05

Oniki eşit taksit için (1,10) 0,06

Onsekiz eşit taksit için (1,15) 0,09

Kanunmetni 6111 sayılı Kanun
ile aradaki fark

Yirmi dört eşit taksit için  (1,32) 0,12

Otuzeşit taksit için (1,40) 0,15

Otuzaltı eşit taksit için (1,48) 0,18

Kırk iki eşit taksit için (Bu alternatif 6111'de vardı) -

Bu Kanun teklifinin 
öncekilerden farkı, 
borçların “ilk taksit 
ödeme süresi içerisinde 
tamamen ödenmesi” 
halinde, gecikme 
faizi veya zammı 
gibi asla bağlı olarak 
hesaplanan alacaklar 
yerine, “ÜFE” aylık 
değişim oranlan esas 
alınarak hesaplanma 
yapılması ve bu tutarı 
üzerinden ayrıca % 50 
indirim yapılmasıdır.
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EBS Danışmanlık (EBS Analiz Otomotiv Yönetim Danışmanlığı 
San. ve Tic. A.Ş. ) tarafından hazırlanan “Türkiye Sıfır Araç Pazar 
Analizi” programının “İl Detay” bölümünden küçük bir kesiti 
Otoban dergisinin bu sayısında sizlerle paylaşıyoruz. Programın 
tam versiyonu www.otomotivanaliz.com sitemizde bulunmakta, 24 
sayfa ve 6 kıyaslama ekranından oluşmaktadır. Sisteme üye olan 
Aboneler tarafından, Türkiye Sıfır Araç Pazar Analizi ve Türkiye 2. El 
Pazar Analizi Programı olarak İncelebilecek raporlar, istenildiğinde 
bölümler halinde excel dosyası olarak indirilebilmektedir. EBS 
çalışmalarının tamamı “Rekabet Kurumu” tarafından firmamıza 
verilen Muafiyet ile yayınlanmaktadır.

Bu sayıda Ege Bölgesi İl’lerinden seçtiğimiz bazı örnekleri paylaşmak 
istiyoruz. Tablodaki satırların açıklamasını yaparak sizleri daha net bilgilere 
ulaştırabileceğiz. Tablonun en üst bölümde verilerini paylaştığımız İl’le ilgili 
demografik bilgiler ve İl’in sahip olduğu pazar verileri bulunmaktadır. Alt 
bölümde ise ilk 4 satırda markalara ait Türkiye otomobil satışları, pazar payları 
ile markaların seçili İl’deki satış ve pazar payı bilgileri bulunmaktadır. 5. ve 6. 
satırda ise marka Türkiye pazar payına göre İl’de olması gereken asgari pazar 
payı görülmektedir. 7.satırda markanın İl lideri olabilmesi için gereken satış 
adeti, 8. satırda ise marka İl penetrasyonu bulunmaktadır. Son satırda ise 
2015-2016 aynı döneme ait pazar payı gelişimi görülüyor.

Türkiye Sıfır Araç Pazar Analizi 
Programı'nın İl Detayları
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Bankacılık sektörünün
kârlılıkları artıyor

Borsa'daki mevduat 
bankaları içinde bu 

dönemde en fazla kârı 
2 milyar 580 milyon TL 

ile Garanti Bankası elde 
etti. Garanti'yi 2 milyar 

339 milyon TL net kâr ile 
Akbank ve 2 milyar 287 

milyon TL net kâr ile de İş 
Bankası izledi.

Yılın ilk yarısında 2015'in 
aynı dönemine göre net 

kârını en çok artıran 
banka ise Yapı Kredi oldu. 

Kâr artışı yüzde 71 olan 
Yapı Kredi'yi, yüzde 65,5 
ile Akbank ve yüzde 34,4 
ile VakıfBank takip etti.

D erlenilen bilgilere göre, Borsa'da işlem gören 9 
mevduat bankasının toplam aktifleri, yılın ilk 

6 ayında, 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9 
artış kaydederek 1 trilyon 544 milyar liraya yükseldi. 
Ocak-Haziran 2015 döneminde aktif büyüklük 1 
trilyon 392 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Geçen yılın ilk yarısında 808,7 milyar lira olan 
Borsa'daki bankaların mevduat toplamı 2016'nın 
aynı döneminde yüzde 12,3 artışla 908,5 milyar 
liraya yükseldi.

Mevduat bankalarının öz kaynakları ise Haziran 
2016 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 16,3 arttı. Böylece bankaların öz kaynakları 
172,6 milyar TL'ye ulaştı.

Geçen yılın ilk yarısında 8,7 milyar lira olan 
Borsa'daki mevduat bankalarının net dönem kârı 
da bu yılın ilk 6 ayında yüzde 38,4 artarak 12 milyar 
lirayı aştı.

Net kârın lideri Garanti, en çok artıranı
Yapı Kredi

Borsa'daki mevduat bankaları içinde bu dönemde 
en fazla kârı 2 milyar 580 milyon TL ile Garanti 
Bankası elde etti. Garanti'yi 2 milyar 339 milyon TL 
net kâr ile Akbank ve 2 milyar 287 milyon TL net 
kâr ile de İş Bankası izledi.

Yılın ilk yarısında 2015'in aynı dönemine göre net 
kârını en çok artıran banka ise Yapı Kredi oldu. Kâr 
artışı yüzde 71 olan Yapı Kredi'yi, yüzde 65,5 ile 
Akbank ve yüzde 34,4 ile VakıfBank takip etti.

Bankacılık sektörünün kârı da ilk yarıda
yüzde 39,6 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerine göre de bankacılık sektörünün 
kârı 2016'nın ilk yarısında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 39,6 artışla 19 milyar 33 
milyon lira oldu.

Aynı dönemde aktif toplamı yüzde 11,4 artışla 
2 trilyon 477 milyar liraya yükselen sektörün, 
mevduat toplamı ise yüzde 12,3 artışla 1 trilyon 312 
milyar liraya ulaştı.

Sektörün net takipteki alacakları yılın ilk yarısında 
2015'in aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 12 
milyar 786 milyon liraya yükseldi. Haziran 2016 
itibarıyla sektörün faiz gelirleri 93,9 milyar TL, faiz 
giderleri 50,9 milyar TL oldu.

"Kârlılıkta tek seferlik gelirler etkili oldu"

Turkey Macro View (TMV) Consulting 
Yönetici Direktörü Ferhat Yükseltürk, yaptığı 
değerlendirmede, yılın ilk yarısının sektör açısından 
görece olumlu bir dönem olarak öne çıktığını ifade 
ederek, kredi ve mevduat büyümelerinin ılımlı 
seviyelerde gerçekleştiğini, özellikle düşen cari 
açık ve artan iç tasarrufların etkisiyle mevduatın 
uzunca bir aradan sonra kredi büyüme hızına 
yakın gerçekleşmesinin kredi/mevduat oranının 
önümüzdeki dönemde kontrol altında kalabilmesi 
açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yükseltürk, yılın ikinci yarısında bu dengelenmenin 
devam etmesini, hatta mevduattaki toparlanmanın 
daha da belirgin hale gelmesini beklediklerini 

Borsa İstanbul'da işlem gören 
9 mevduat bankasının yılın ilk 
yarısındaki net dönem kârı, 2015'in 
aynı dönemine göre yüzde 38,4 artışla 
12 milyar lirayı aştı.
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Sektörün net takipteki 
alacakları yılın ilk 
yarısında 2015'in aynı 
dönemine göre yüzde 
20,5 artarak 12 milyar 
786 milyon liraya 
yükseldi. Haziran 2016 
itibarıyla sektörün faiz 
gelirleri 93,9 milyar 
TL, faiz giderleri 50,9 
milyar TL oldu.

kaydederek, krediler tarafında ise özellikle artan 
kredi riskinin kredi artış hızında baskı yaratmaya 
devam edeceği ve yıllık kredi büyüme hızının 
yüzde 13 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüsünde 
bulundu. 

Türkiye Finans, 2016 yılının ilk yarısında karını 
% 56 artırdı

Türkiye Finans, 2016 yılının ilk yarısında, karını bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artırarak 
176 milyon TL kar elde etti. Bankanın aktifleri de 
40.4 milyar TL’ye ulaştı.

Çoğunluk hissesi yüzde 67.03 ile Suudi Arabistan 
ve Körfez’in en büyük bankası The National 
Commercial Bank’a (NCB) ait olan Türkiye Finans, 
istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. 
Türkiye Finans Katılım Bankası, yılın ilk yarısında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre karını yüzde 
56 artırarak 112.7 milyon TL’den 176 milyon TL’ye 
çıkardı. Bankanın, geçtiğimiz yıl sonunda 38.6 
milyar TL olan aktifleri yüzde 4.6 büyümeyle 2016 
Haziran ayında 40.4 milyar TL’ye ulaşırken, aktifler 
içinde en büyük paya sahip olan kullandırılan 
fonlar* 28.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın 
temel fon kaynağı olan toplanan fonlar ise aynı 
dönemde 22.6 milyar TL oldu.

Garanti’nin ikinci çeyrek karı %43 arttı

Garanti Bankası’nın  ikinci çeyrek net kârı, Visa 
hisselerinin satışından  elde edilen gelir ve net faiz 
gelirlerinin desteği ile geçen yıl  aynı döneme göre 
yüzde 43 artışla 1.54 milyar lira oldu.

Bankanın KAP’a gönderdiği solo mali tablolara 
göre ikinci  çeyrek net kârı Reuters anketi olan 1.31 
milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

Krediler ve alacakları ikinci çeyrek sonunda 2015 
sonuna göre yaklaşık yüzde 6 artarak 168.3 milyar 
liraya çıkan Garanti Bankası’nın aktif büyüklüğü de 
261.5 milyar liraya ulaştı.  Net faiz gelirleri ikinci 
çeyrekte geçen yılın aynı dönemine  göre yaklaşık 
yüzde 10 artarak 2.75 milyar liraya çıkan bankanın  
net ücret komisyon gelirleri de yaklaşık yüzde 9 
artarak 763  milyon lira oldu.

Bankada tek seferlik kalemlerden Visa hisselerinin  
satışından elde edilen gelirin de kârı desteklediği 
görüldü. Sözkonusu hisselerin satışından Garanti 
Bankası’na 58.4 milyon euro nakit ödeme yapılmış 
ve banka satıştan elde edilen gelirin 30 Haziran 
tarihli mali tablolara yansıtılacağını duyurmuştu.

Bankanın yaptığı yazılı açıklamada da ilk yarıda 
konsolide net kârın 2.6 milyar lira olduğu 
belirtilerek, ilk yarı sonu itibarıyla aktif kârlılığının 
yüzde 1.8 seviyesine yükseldiği  kaydedildi.

Odeabank'ın 2. çeyrek kârı 60,3 milyon TL oldu

Odeabank'tan yapılan açıklamaya göre banka 
döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara ve küresel 
piyasalardaki belirsizliğin yarattığı ekonomik 
durgunluğa karşın 2016 yılının ikinci çeyreğinde 
net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 196 
artırarak 60,3 milyon TL'ye çıkarttı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Odeabank'ın aktifleri 
31 milyar TL'ye yükselirken, mevduatları 24,3 
milyar TL, toplam kredileri ise 21,9 milyar TL'ye 
ulaştı. Odeabank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdürü Hüseyin Özkaya, yılın ikinci çeyreğine 
ilişkin finansal sonuçların, bankanın performans 
göstergelerindeki hızlı ve karlı büyümeyi ortaya 
koyduğunu belirtti.

Ziraat Bankası'ndan ilk yarıda 3,4 milyar TL net 
kar

Ziraat Bankası, ilk yarıda net karını geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 39 artırarak 3 milyar 389 
milyon liraya yükseltti. Ziraat Bankası'ndan yapılan 
açıklamaya göre, bankanın özkaynak karlılığı bu 
dönemde yüzde 20,3 düzeyinde gerçekleşti.

Bankanın net karı, yılın ilk yarısında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 3 milyar 389 
milyon lira oldu.

Denizbank Kârını Yüzde 52 Müşteri Sayısını 1 Milyon Artırdı

2016’nın ilk 6 aylık periyodunda Denizbank, net kârını 762 milyona çıkarmakla birlikte 
müşteri sayısını da 1 milyon kişi daha artırmayı başardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş; Sberbank ile finansal ola-
rak daha da güçlendiklerini ifade etti. Denizbank’ın konsolide bazda yılın ilk yarısında net 
kârı 2015’in aynı dönemine göre yüzde 52 artarak, 762 milyon lira oldu. Denizbank’tan 
yapılan açıklamaya göre bankanın toplam aktifleri konsolide bazda yılın ilk yarısında 118 
milyar liraya çıktı. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Türkiye’nin 
81 ilinde ve yurtdışında toplamda 732 şube ve 15 bine yakın çalışanlarıyla faaliyet gös-
teren bankanın aktiflerinin 2016’nın ilk yarısında yüzde 13 büyüyerek, 118 milyar liraya 
yükseldiğini ifade etti.
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Bankacılık sektörünün
toplam aktifleri Haziran 
ayında yüzde 11 arttı

Takipteki alacaklar/kredi 
oranı 2015 yılının ilk 

yarısında yüzde 3,0 iken 
bu yıl yüzde 3,4 oldu. Söz 

konusu oran kurumsal 
kredilerde yüzde 2,7 

iken bireysel kredilerde 
özellikle kredi kartlarının 
etkisiyle yüzde 4,3 oldu.

Bankacılık sektörü 
toplam özkaynakları 

Haziran 2016 itibariyle 
bir önceki yıla göre 

yüzde 17 artarak 285 
milyar TL (98,4 milyar 

dolar) oldu. Özkaynaklar 
dolar bazında yüzde 8,4 

büyüdü.

B ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK), bankacılık sektörünün 2016 yılı ilk 

yarısına ilişkin verileri açıkladı. BDDK verilerine 
göre, Haziran 2016 itibariyle, bankacılık sektörü 
toplam aktifleri bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 11 artarak 2,48 trilyon TL (859 milyar dolar) 
seviyesine ulaştı. Sabit kurlar ile aktif büyümesi 
yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Toplam krediler yüzde 12 büyüyerek 1,58 trilyon TL 
(549 milyar dolar) oldu. Krediler toplam aktiflerin 
yüzde 64'lük bölümünü oluşturdu. Toplam mevduat 
yüzde 12 oranında büyüyerek 1,31 trilyon TL (455 
milyar dolar) oldu. Toplam kaynakların yüzde 
53'lük bölümünü mevduat oluşturdu.

Kredi ile mevduat büyümesi arasındaki fark 
azalmaya devam etmiş ve Haziran 2016 itibariyle 
0,1 puana geriledi. Mevduatların artışında TL 
mevduatlardaki büyümenin önemli olduğu 
görüldü. Yılın ilk yarısı itibariyle, yabancı para (YP) 
mevduatların TL karşılığı yüzde 7,1 büyürken, TL 
mevduatlar yüzde 16,3 artmıştır. Toplam mevduatın 
yüzde 41'lik bölümünü YP mevduat oluşturdu.

Yıllık bazda yüzde 6 artan mevduat dışı kaynaklar 
Haziran 2016 itibariyle 667 milyar TL (231 milyar 
dolar) oldu. Bankacılık sektörünün ihraç ettiği 
menkul kıymetler ise bir önceki yıla göre yüzde 7,5 
geriledi.

Bireysel kredilerin yıllık büyümesi Haziran ayı 
itibariyle yüzde 6,9 seviyesine geriledi. Bireysel 
krediler toplam kredilerin yüzde 27'lik bölümünü 
oluşturdu. Kurumsal kredilerdeki yıllık büyüme ise 
yüzde 14,5 oldu.

Tahsili gecikmiş alacaklar, özel karşılık öncesi yüzde 
29, özel karşılık sonrası yüzde 21 oranında arttı. 

Tahsili gecikmiş alacakların yüzde 76'lık bölümüne 
karşılık ayrıldı.

Takipteki alacaklar/kredi oranı 2015 yılının ilk 
yarısında yüzde 3,0 iken bu yıl yüzde 3,4 oldu. 
Söz konusu oran kurumsal kredilerde yüzde 2,7 
iken bireysel kredilerde özellikle kredi kartlarının 
etkisiyle yüzde 4,3 oldu.

Bankacılık sektörü toplam özkaynakları Haziran 
2016 itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 17 
artarak 285 milyar TL (98,4 milyar dolar) oldu. 
Özkaynaklar dolar bazında yüzde 8,4 büyüdü.

Sektörün sermaye yeterlilik rasyosunda (SYR) 
2015 yılı Eylül ayından bu yana yükseliş eğilimi 
devam etti. Haziran 2016 itibariyle, SYR yüzde 
15,8; çekirdek SYR ise yüzde 13,6 oldu. Bankacılık 
sektörü 2016 yılı Haziran ayı itibariyle yıllık yüzde 
21'lik büyüme ile 180 milyar TL faiz geliri elde etti. 
Faiz giderlerinin de yüzde 26 artmasıyla net faiz 
geliri yüzde 16 artarak 83 milyar TL oldu. Net faiz 
dışı gider ise yüzde 6'lık büyüme ile 25 milyar TL 
olarak gerçekleşti.

BDDK verilerine göre, Haziran 2016 
itibariyle, bankacılık sektörü toplam 
aktifleri bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 11 artarak 2,48 trilyon TL 
(859 milyar dolar) seviyesine ulaştı.
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Ticari araçta ÖTV indirimi müjdesi
Başbakan tarafından açıklanan ticaride ÖTV indirimi müjdesi, 
yaklaşık 1 milyon 200 bin ticari aracı ilgilendiriyor.

Ticari araçlar için 

uygulanan ÖTV indirimi, 

KDV’de de düşüş 

sağlayacak. Bir aracın 

satış fiyatı belirlenirken 

önce fabrika çıkış fiyatına 

ÖTV ekleniyor. ÖTV’li 

fiyatın üzerine %18 

de KDV hesaplanıyor. 

Ticari araçlardan ÖTV 

alınmayacağı için 

fabrika çıkış fiyatına 

sadece %18’lik KDV’nin 

eklenmesi araç fiyatında 

ekstra düşüş de 

sağlayacak. 

Ticari taşıt sahiplerine ÖTV müjdesi!

A çıklanan paketin içerisinde en dikkat 
çekici teşvik önlemi hiç şüphesiz ticari 

taşıt alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
alınmayacağına yönelik atılacak adım. 

2015 bütçe gerçekleşmelerine göre 407,4 milyar lira 
tutarındaki vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 26'sı 
ÖTV'den geliyor; dahası toplam vergi gelirlerinin 
yüzde 4,18'i tek başına motorlu taşıtlardan alınan 
ÖTV'den oluşuyor. ÖTV'nin KDV'nin matrahına 
girdiğini ve bunun üzerinden ayrıca yüzde 18 
oranında bir KDV de hesaplandığını düşünürseniz, 
motorlu taşıt vergilerinin  bütçe açısından 
önemi daha da ortaya çıkıyor. Açıklamaya göre;  
ticari otobüs, taksi, minibüs, dolmuş, kamyon, 
kamyonetini yenileyecekler, satın alacakları yeni 
taşıtları için ÖTV ödemeyecekler. Şu an binek 
taşıtlara motor hacmine göre yüzde 45, yüzde 
90 ve yüzde 145 olmak üzere üç ayrı ÖTV oranı 
uygulanıyor. Motor hacmi 1600 CC’ye kadar olan 
araçlara satış bedelinin yüzde 45’i; motor hacmi 
1600-2000 CC’ye kadar olan araçlar için yüzde 90’ı; 
2000 CC’nin üzerinde motor hacmi olan araçlar için 
de yüzde 145 oranında ÖTV uygulanıyor.

Şu anda motor hacmi 1600 CC'yi geçmeyen, 
vergiler öncesi satış bedeli de 50 bin lira olan binek 
otomobile 22 bin 500 TL ÖTV uygulanıyor. ÖTV ile 
72 bin 500 TL’ye çıkarılan bu bedel üzerinden ayrıca 
yüzde 18 oranında KDV alınıyor. Böylece vergiler 

öncesi satış fiyatı 50 bin lira olan aracın satış fiyatı 
85 bin 550 TL’ye ulaşıyor.

Açıklanan ÖTV istisnası sonucunda ise, söz konusu 
rakam, satış fiyatına sadece yüzde 18 oranındaki 
KDV’nin eklenmesiyle, 59 bin TL’ye düşmüş olacak. 
Ayrıntıları henüz görmemekle birlikte; ticari aracını 
yenileyecek taksiciler; 1600 CC’ye kadar motor 
hacmi ve fiyatı 50 bin TL olan araçlarda 26 bin 550 
TL ÖTV ödemekten kurtulacaklar.

100 bin taksi var

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun 
verdiği bilgiye göre Türkiye’de 100 bin civarında 
ticari taksi bulunuyor. K belgesine sahip kamyon 
ve kamyonet sayısı 600 bin, şehir içinde hatlı 
minibüsler 150 bin ve toplu taşım yapan otobüslerle 
birlikte toplam ticari araç sayısı 1.2 milyona 
kadar çıkıyor. Ancak ÖTV indiriminden kaç 
aracın yararlanacağı uygulama başladıktan sonra 
ortaya çıkacak.  Halen otobüslerden yüzde 1, 
midibüslerden yüzde 4 ve minibüslerden yüzde 9 
ÖTV alınıyor.

Otobüste yüzde 1

Piyasa fiyatı 200 bin lira olan bir otobüsten yüzde 
1 ÖTV, yüzde 18 KDV alındığı düşünüldüğünde; 
otobüs sahibi toplamda 8 bin liraya yakın bir vergi 
avantajına kavuşuyor. Fiyatı 100 bin liradan minibüs 
alan esnafın (ÖTV yüzde 9) vergi kazancı 8 bin 
250 lira; midibüs alanın (ÖTV yüzde 4) kazancı ise 
yaklaşık 4 bin lira oluyor. 

Taksi, dolmuş, halk otobüsü, kamyon 
ve kamyonetlerde ÖTV, aracın 
türü ve motor büyüklüğüne göre 
yüzde 1’den başlayıp %145’e kadar 
çıkıyor. Hükümetin, %45 olan ÖTV’yi 
taksilerde motor hacmi 1600 cc’ye 
kadar olan araçlar için sıfırlaması 
bekleniyor. Bu durumda piyasada 
60.000 TL olan bir otomobilin fiyatı, 
taksici için 41 bin 380 liraya inecek. 
ÖTV ve KDV avantajıyla yaklaşık 
19.000 lira taksicinin cebinde 
kalacak.
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2016/45 Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Şehit yakınlarına ÖTV'siz araç!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 
sunulan Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda, 
Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasına yönelik 
düzenlemeler yer almakta olup, ayrıca Vergi Usul 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi 
Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve diğer 
çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 
değişiklik yapılması öngörülmektedir. 

Kanun teklifinde yer alan bazı vergisel düzenlemeler 
aşağıdaki şekildedir:  Kanun teklifinde Türkiye 
Varlık Fonu’nun kurulmasına ve faaliyetlerine 
ilişkin esaslara yer verilmiştir. Yapılması öngörülen 
düzenlemeler arasında Türkiye Varlık Fonu’nun 
kaynakları ve finansmanı, varlık ve hakların Türkiye 
Varlık Fonu adına tescili, Türkiye Varlık Fonu’nun 
denetimi ile çeşitli vergi istisna ve muafiyetleri 
bulunmaktadır. 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılması 
planlanan değişiklik çerçevesinde, 

Şehitlerin eş ve çocuklarının, şehidin eş ve 
çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya 
babasının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV 
ödemeksizin araç alabilmelerine, 

Şehir içi ticari yolcu taşımacılığında kullanılan 
taşıtlar ile yük taşımacılığında kullanılan taşıtların 
ÖTV ödenmeksizin yenilenebilmesine, olanak 
sağlanacaktır.

Geçici Madde 7'ye göre; Bu kanuna ekli listenin 
87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki 
taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, 
minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti 
(araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri 
hizmet ifasi faaliyetleri pariç) ile 8701.20 ve 87.04 
tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla 
yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan 
ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen 
yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirmek 
suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra 
eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından söz konusu 
faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların 
yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları 
kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası 
kapmasındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV 
olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, 
motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 
cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2017 tarihine kadar 
(bu tarih dahil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih itibariyle maliki olunan, trafik tescil 
kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında 

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Meclis’e sunuldu. Kanuna göre Şehit 
eş veya çocukları, şehidin eş ve 
çocuğunun bulunmaması halinde ise 
anne veya babası, bir defaya mahsus 
olmak üzere özel tüketim vergisi 
ödemeksizin araç alabilecek. Araç, 5 
yıl sonra elden çıkarılması halinde, bu 
vergi ödenmeyecek.

Şehit eş veya çocukları, 
şehidin eş ve çocuğunun 

bulunmaması halinde 
anne veya babası, bir 
defaya mahsus ÖTV 

ödemeksizin araç 
alabilecek. Aracın 5 yıl 

sonra elden çıkarılması 
halinde, bu vergi 

ödenmeyecek.  Sahibi 
oldukları taşıtlarla 
ticari yolcu ve yük 

taşımacılığı yapanlar, 30 
Haziran 2017’ye kadar 
ÖTV’den muaf olacak. 

Şahsının veya şirketinin 
çalışanını veya yükünü 

taşıyanlar, bu istisnadan 
yararlanamayacak. 

Eski araçların trafikten 
çekilmesi için de vergi 

desteği verilecek.



39HAZİRAN 2016

Bakanlar Kurulu’na 
vergi kesintisiyle ilgili 
düzenleme yapma 
yetkisi verilecek. 
Yatırım teşvik 
belgesi kapsamında 
bulunan yatırımlara 
ilişkin inşaat 
işlerine uygulanan 
KDV indiriminde, 
“stratejik yatırım” 
şartı kaldırılacak. 
Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’nca 
desteklenmesine karar 
verilen yatırımlar 
için Kurumlar Vergisi 
oranının yüzde 100’üne 
kadar vergi istisnası 
tanınabilecek. 

kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt 
bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında 
yararlanılır.

Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan 
yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde 
satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme 
kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki bu 
şartın ihlali halinde, yeni alınan taşıta ilişkin 
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan 
vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile 
birlikte tahsil edilir.

Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk 
iktisap arihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, 
veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına 
kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya 
yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya 
çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden 
yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas 
alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden 
çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel 
tüketim vergisi alınır. 

Elektronik sistemlerin trafik denetlemede 
kullanılması

Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, 
kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin 
Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin 
tespiti amacıyla kullanılması durumunda, Emniyet 
Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere 
sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenen, trafik 
idari yaptırımının karar tutanaklarında yer alan 
trafik idari para cezasının yüzde 30'u oranındaki 
tutar, yapılan düzenleme, sistem yatırım maliyetine 
ulaştıktan sonra yüzde 5 olarak uygulanacak.

Tasarı ile Kamulaştırma Kanunu'nun satın almaya 
ilişkin maddesinde değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, malik veya yetkili temsilcisi ile komisyon 
arasında düzenlenen tutanakta malikin kimlik 
bilgilerine ve taşınmazların tapuda tesciline veya 

terkinine dair kabul beyanlarının da yer alması 
sağlanarak, düzenlenen tutanağın ferağ beyanı ve 
tapuda idare adına yapılacak tescilin hukuki sebebi 
sayılması temin edilecek.

Stratejik yatırım olma şartı kaldırılacak

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan 
düzenleme ile de yatırım teşvik belgesi kapsamında 
bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 
yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim 
yoluyla telafi edilmeyen Katma Değer Vergisi'nin 
izleyen yıl talep edilmesi halinde iade edilmesini 
öngören "Stratejik yatırım" olma şartı kaldırılacak. 
500 milyon Türk Lirası tutarındaki asgari yatırım 
şartı 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar 
indirilecek veya Katma Değer Vergisi Kanunu'nda 
belirlenen haddin iki katına kadar artırılması 
konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek.

Zorunlu bireysel emeklilik taslağı Meclis'e 
gönderildi

45 yaş altı ücret karşılığı çalışanlar, iş verenleri 
aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına 
dahil olacak. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, Türk vatandaşı olup 45 yaşını 
doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, 
işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği 
bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil 
edilecek.

İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için 
emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine 
Müsteşarlığınca uygun görülen bir şirketin sunacağı 
emeklilik planına dahil edebilecek.

Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik 
planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu 
kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkili 
olacak.

Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 
3'üne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı iki katına 
kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar azaltmaya veya 
katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu 
yetkili olacak.. 

Vergi Usul Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapılıyor

Buna göre, Bakanlar Kurulu’na vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi ke-

sintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etmeye ilişkin yetki 

verilecek. Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme 

yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre, vergi kesintisi yapmak 

zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım sa-

tımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, öde-

me yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına 

bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, 

iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlerle ilgili, vergi 

kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları 

tespit etmeye yetkili olacak

Kanun teklifine göre yeni taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geç-
meden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi 
yapılandan; ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya 
çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk ik-
tisabındaki matrah esas alınarak. devir veya ticari işletme faaliyetinden çekilme 
tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisinin alınması öngörül-
mektedir.
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Bir Suistimalcinin Profili 2016 
Suistimale kalkışan kişi tipleri, yaptıkları suistimal türü ve bu 
suistimalleri tespit etme yöntemlerine detaylı bir bakış.

Tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de 
siber yolsuzluklar 
alanında bir artış 

olduğunu görüyoruz. 
Suistimalciler, 

teknolojinin sunduğu 
pek çok yeni fırsatı 
değerlendirmekten 

çekinmiyorlar. Siber 
yolsuzlukların tespiti ve 
raporlaması konusunda 

ülkemizde eksiklikler 
olduğundan bunların 
takibi de yapılamıyor. 
Araştırma, dünyadaki 
mevcut durumun da 

Türkiye’den çok farklı 
olmadığını ve şirketlerin 

aslında bu tehdidin 
farkında olduğunu ancak 

başlarına geleceğini 
düşünmediğini 

gösteriyor.

KPMG Suistimal İnceleme Uzmanları tarafından 
2013 yılı Mart ayı ile 2015 yılı Ağustos ayları 

arasında gerçekleştirilen suistimal incelemelerinden 
edinilen bilgilerle hazırlanan “Bir Suistimalcinin 
Profili” raporunun üçüncüsünde 81 ülkeden 750 
farklı suistimalci profili incelendi. Peki tipik bir 
suistimalcinin öne çıkan özellikleri neler?

• Erkek

• 36-55 yaşları arasında

• Şirkette 6 yıldan uzun süredir yönetici 
pozisyonunda çalışan

2010 ve 2013 yılındaki raporlara baktığımızda 
suistimalci profilinin çok büyük farklılıklar 
göstermediğini ancak suistimal karşıtı kontrollerin 
gittikçe zayıfladığını ve problemin gün geçtikçe 
büyüdüğünü görüyoruz. İç kontrol zayıflıklarını 
fırsat olarak kullanan suistimalcilerin arttığını, 
teknoloji kullanımının suistimallerin oluşmasında 
son derece etkili olduğunu ancak; suistimallerin 
tespiti ve önlenmesi aşamasında teknolojiden yeteri 
ölçüde yararlanılmadığını görüyoruz.

Türkiye’deki duruma baktığımızda, globaldeki 
çalışmanın sonuçları ile benzer bir şekilde, şirket 

varlıklarının kötüye kullanılması, zimmet ve satın 
alma yolsuzluklarının en çok rastlanan suistimal 
türleri olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle satın alma 
sürecindeki suistimallerde, hayali satın almalar, 
ihalelerdeki yolsuzluklar, üçüncü şahıslarla çıkar 
amaçlı kurulan ilişkiler ve yöneticilerin kurdukları 
kişisel firmalara şirket kaynaklarının aktarılması 
Türk şirketlerinin karşı karşıya olduğu başlıca 
suistimal riskleri olarak öne çıkıyor.

Ekonomik ve politik gündemdeki hızlı gelişmeler, 
Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu ve lokal 
şirketlerin karlılık hedeflerini karşılayabilmek için 
daha agresif politikalar ve stratejiler geliştirmesine 
neden oluyor. Bu süreçte şirketler, suistimalin 
önlenmesine yönelik etkin kontrolleri hayata 
geçirmek ya da mevcut kontrollerini iyileştirmek 
konusunda yeterli kaynağı ayıramıyor ve bu durum 
da şirketleri suistimale daha açık bir hale getiriyor.

Suistimal, şirketlerin itibarına 
zarar veren, milyonlara mal olan 
ve hayatları mahveden küresel 
bir sorun. Toplum üzerinde 
ağır ekonomik ve ahlaki yükler 
doğuruyor. KPMG yıllardır suistimal 
trendleri hakkında raporlar 
yayımlıyor ve elinizdeki bu rapor 
da tüm dünyadaki suistimalcilerin 
profilini çıkaran üçüncü rapor. 
Bu raporda, profesyonellerimiz, 
soruşturmalarımız sırasında elde 
ettiğimiz bilgilerden yola çıkarak 
yaklaşık 750 suistimalci hakkında 
detaylı bir anket gerçekleştirdi.
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Şirketler, temel iç kontrol süreçlerini hayata 
geçirdiklerinde, mevcut kontrollerin onları 
suistimale karşı sürekli koruyacağını varsayıyorlar. 
Oysa suistimal risklerini de içerecek şekilde risk 
yönetimi, iç kontrol çerçevesi kanalıyla sürekli 
izlenmesi ve değişen risklere cevap verecek şekilde 
uygulanması gereken bir süreçtir.

Günümüzde şirketler, suistimali önleyecek 
kontrollere yatırım yapmak yerine, maliyetleri 
azaltma kaygısıyla, gereksiz masraflar olarak 
değerlendirilen harcamaları kesme yoluna 
gidiyor ve ne yazık ki suistimali önlemeye yönelik 
kontroller de bu masraf kaleminde değerlendiriliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de siber 
yolsuzluklar alanında bir artış olduğunu görüyoruz. 
Suistimalciler, teknolojinin sunduğu pek çok yeni 
fırsatı değerlendirmekten çekinmiyorlar. Siber 
yolsuzlukların tespiti ve raporlaması konusunda 
ülkemizde eksiklikler olduğundan bunların takibi 
de yapılamıyor. Araştırma, dünyadaki mevcut 
durumun da Türkiye’den çok farklı olmadığını ve 
şirketlerin aslında bu tehdidin farkında olduğunu 
ancak başlarına geleceğini düşünmediğini 

gösteriyor. Çalışma ayrıca, siber suistimal 
girişimlerinin başlıca amacının kişisel bilgilerle 
fikri mülkiyeti çalmak, üst düzey yöneticilerin 
e-postalarına erişmek, şirket verilerine stratejik 
erişim sağlamak ve DoS saldırısına yol açmak 
olduğunu ortaya koyuyor.

Şirketler, bir yandan suistimale karşı yaptırımların 
artırılmasını desteklerken diğer yandan da 
yolsuzlukların önlenmesi için içeride tedbir almak 
ve bu risklere karşı hazırlıklı olmak durumundalar. 
Bu amaçla, düzenli olarak risk analizleri ve iç 
denetimler yaptırabilir, üçüncü taraf risklerine 
cevap verecek bir yaklaşım izleyebilir, suistimal 
bildirim mekanizmalarını hayata geçirebilir ve 

Şirketteki Pozisyon

• Suistimalcilerin %34’ü üst düzey yönetici ve direktörlerden, 
%32’si müdürlerden ve %20’si diğer seviyelerdeki personelden 
oluşuyor. (2013 anketinde bu oranlar sırasıyla %32, %25 ve 
%16 idi).

• Kadın suistimal faillerinin %42’si diğer seviyelerden personel 
(2010 yılında %46), %38’i müdürler (2010 yılında %28), 
%13’ü ise üst düzey yöneticiler. Erkek suistimalcilerin ise 
yalnızca %15’i diğer seviyelerden personel, %32’si de yönetici 
seviyesinde.

• Okyanusya bölgesindeki suistimalcilerin %52’si diğer 
seviyelerdeki personelden oluşuyorken, Ortadoğu ve Afrika 
ülkelerindeki suistimalcilerin %47’si müdür seviyesinde (Kuzey 
Amerika ülkelerinde %33), Avrupa’daki suistimalcilerin ise 
%39’u direktör seviyesinde yönetici.
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Suistimal, tek başına 
yapıldığından neredeyse 

iki kat fazla oranda 
gruplar halinde 

yapılıyor. Bunun bir 
nedeni, suistimalcilerin 
kontrollerden kaçınmak 
için çoğu zaman işbirliği 

yapmaya ihtiyaç 
duymaları. Bu nedenle 
danışıklı işler şirketler 

için önemli bir tehdit 
unsuru. Örneğin beş veya 
daha fazla kişiden oluşan 

daha büyük gruplar 
tek başına veya küçük 

gruplar halinde hareket 
eden suistimalcilere 
göre finansal açıdan 

kurumlara daha fazla 
zarar veriyorlar.

tehditleri izlemeye ve veri analizi yapmaya olanak 
sağlayan teknolojik çözümleri kullanabilirler.

Her ne kadar yolsuzlukların önlenmesi için, 
milyonlarca işlemi hızla inceleyerek şüpheli 
işlemleri tespit etmeye yarayan veri analizi 
araçları olsa da bu etkin teknolojik araçların 
kullanımın %3 gibi çok az bir oranda kaldığını 
ve ihbar mekanizmasının suistimallerin ortaya 
çıkartılmasında halen en etkin yöntem olduğunu 
görüyoruz.

Suistimalle mücadele kontrolleri (iç denetim, 
şüpheli yönetici ve çalışanlar ve suistimalle 
mücadele süreçleri) yeterince güçlü değil ve bu 
sorun giderek büyüyor. KPMG’nin tüm dünyadan 
750 suistimalciyle ilgili yaptığı araştırma; bu 
suistimal vakalarının en az dörtte üçünde zayıf iç 
kontrollerin bu duruma zemin hazırladığını ortaya 
koydu. 2013 yılındaki anketle kıyaslandığında, 
zayıf iç kontrollere bağlı olarak bir fırsat gören 
suistimalcilerin oranında kayda değer bir sıçrama 
gözlemlendi.

Kontroller güçlü olsa bile suistimalciler 
bunlardan kurtulmanın bir yolunu bulabiliyor 
veya aşabiliyorlar. Bu noktada, özellikle çok 
fazla yetkiye sahip yöneticileri kontrol altına 
almak için (bildirimde bulunan, farklı türde 
ihbar mekanizmaları ve şüpheli müşteriler ve 
tedarikçilerin belirlenmesi gibi) birbirinden farklı 
yöntemler ortaya çıkıyor.

Suistimal, tek başına yapıldığından neredeyse 
iki kat fazla oranda gruplar halinde yapılıyor. 
Bunun bir nedeni, suistimalcilerin kontrollerden 
kaçınmak için çoğu zaman işbirliği yapmaya ihtiyaç 
duymaları. Bu nedenle danışıklı işler şirketler 
için önemli bir tehdit unsuru. Örneğin beş veya 
daha fazla kişiden oluşan daha büyük gruplar tek 
başına veya küçük gruplar halinde hareket eden 
suistimalcilere göre finansal açıdan kurumlara daha 
fazla zarar veriyorlar.

Erkek suistimalciler kadınlara göre daha fazla 
işbirliği yapıyor. Kadınların bu konudaki oranı 
2010 anketine göre artmış olsa da, işbirliği yapan 
erkeklerin sayısının bu ankette kadınların yaklaşık 
beş katı olduğunu görüyoruz. Ayrıca erkek 
sustimalciler kadın suistimalcilere oranla şirket 
içerisinde daha üst seviyede yer alıyorlar.

Suistimalci grupları çoğunlukla, hem şirket içinden 
hem şirket dışından kişilerden oluşuyor. İşbirliği 
yapanların %61’i ya şirket çalışanı değil ya da şirket 
çalışanı olmayan kişilerle işbirliği yapan şirket 
çalışanları. Bunların bazıları da eski çalışanlar. 
Bu durum, tedarikçiler ve müşteriler gibi şirket 
dışından çalışılan üçüncü taraflar ile çalışılmaya 
başlamadan önce, durum değerlendirmelerinin 
yapılması gerektiğine işaret ediyor.

Teknoloji, hem suistimalcilere hem de suistimalle 
mücadele eden şirketlere yardımcı oluyor. 
Suistimalcilerin dörtte birine yakını teknolojiden 
faydalanıyor. Buna karşılık şirketler, ise 
suistimali önlemek, tespit etmek ve buna karşılık 
verebilmek için teknolojiyi çok daha iyi bir araç 
olarak kullanmalıdır. Suistimalle mücadelede 
teknolojisinin anahtarı ise, milyonlarca işlemi hızla 
inceleyip şüpheli öğeleri arayabilen bir araç olan 
veri analitiği. Oysa, araştırılan suistimalcilerin tespit 
edilmesinde suistimalle mücadeleye yönelik proaktif 
veri analitiği araçlarının kullanılma oranının sadece 
%3 olduğu görülüyor.

Teknoloji tabanlı suistimal faaliyetlerinin önemli bir 
türü olan siber suistimal tehlikesi giderek büyüyor 
ve pek çok şirket bu sorunun farkında olsa da 
bunun için fazla bir şey yapmıyor.

Suistimal tehditlerinin sürekli değişim gösterdiği 
bir ortamda, şirketler düzenli risk değerlendirmeleri 
yapmak ve gerekiyorsa suistimali tespit etme ve 
önleme yöntemlerini değiştirmek zorundalar.

Zayıf kontroller giderek büyüyen önemli bir 
sorun

Kurumsal suistimal, hem yöneticiler hem de 
yönetim kurulları için giderek daha kalıcı ve küresel 
bir zorluğa dönüşüyor. Şirketlerin giderek tırmanan 
siber suistimal tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ve 
muhasebe defterlerinde ve kayıtlarda sahtecilik 
gibi geleneksel suistimal biçimlerinde hiçbir 
azalma görülmediği bir ortamda, suistimal riskinin 
yönetimi de giderek daha karmaşık bir hal alıyor. 
Bu duruma karşılık verebilmek amacıyla pek çok 
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Zayıf kontroller, 

suistimal kurbanı olan 

şirketler için önemli 

bir sorun ve bu sorun 

büyümeye devam ediyor. 

Kontrollerin zayıf olması 

veya var olmaması 

nedeniyle suistimal 

suçunu işleme ya da buna 

teşebbüs etme fırsatını 

yakaladığını söyleyen 

kişilerin 2013 yılında 

%18 olan oranı önemli bir 

artış kaydederek %27’ye 

yükseldi.

şirket suistimali önlemeye, tespit etmeye ve gerekli 
karşılıkları vermeye yönelik güçlü iç kontrolleri 
hayata geçirdi. Ancak bu durumun dünya 
geneline yayıldığını söylemek zor. Zira anketimiz, 
suistimalcilerin %61’i için (Avrupa’da %72) zayıf 
iç kontrollerin önemli bir etken olduğunu ortaya 
koydu.

Bu durum, pek çok şirketin bu sorunu yönetmekte 
yaşadığı zorluğun ölçütüne işaret etmekle kalmıyor, 
finansal kaybın veya itibar kaybının önlenmesi de 
dahil olmak üzere, suistimalle mücadele

kontrollerinin sıkılaştırılmasıyla elde edilebilecek 
potansiyel faydaları da ortaya koyuyor. Daha 
basit bir ifadeyle, sağlam iç kontroller ve gözetim 
süreçlerinin bulunduğu şirketlerde suistimalin 
gerçekleşme olasılığı da düşüyor. KPMG Singapur 
Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri Lideri 
Lem Chin Kok, “Kötü tasarlandıkları ve çalışanlar 
tarafından riayet edilmedikleri takdirde iç 
kontroller zayıflıyor. Kapsamlı bir suistimal

risk değerlendirmesi ise, zayıflık ve eksiklikleri 
ortaya koymada son derece etkilidir” diyor.

Bu durum, suistimalcilerin önemli bir bölümünün 
(%14) iç kontroller ve gözetim süreçlerinden 
ziyade “şans eseri” tespit edildiği gerçeğinde de 
kendisini gösteriyor. Anket kapsamında incelenen 
suistimalcilerin %75’i, zayıf kontrollerin suistimale 
zemin sağlayan ve suistimalin fark edilmeden 
gerçekleştirilmesine izin veren bir etken olduğunu 
belirttiler.

Suistimalle mücadelede oldukça etkili kontroller ve 
süreçler var ve bunları öneriler bölümünde sizlere 
açıklayacağız.

Zayıf kontroller, suistimal kurbanı olan şirketler 
için önemli bir sorun ve bu sorun büyümeye 
devam ediyor. Kontrollerin zayıf olması veya var 
olmaması nedeniyle suistimal suçunu işleme ya da 
buna teşebbüs etme fırsatını yakaladığını söyleyen 
kişilerin 2013 yılında %18 olan

oranı önemli bir artış kaydederek %27’ye yükseldi. 
KPMG Meksika Suistimal Önleme ve İnceleme 
Hizmetleri Lideri Shelley Hayes, “Suistimalcilerin 
iş arkadaşlarının ters giden bir şeyler olduğunu 
hissettiği ancak görmezden geldiği vakalar 
belirledik. Diğer bazı vakalarda ise, suistimalcilerin 
iş arkadaşları farkında olmadan, aslında iç 
kontrolleri devre dışı bırakacak şekilde sadece 
bir iş arkadaşına yardımcı olarak suça olanak 
tanımışlardı” diyor.

Şirketler, suistimalin hem maddi kayıplara hem de 
itibar kayıplarına yol açabilen bir sorun olduğunun 
farkındalar. Dünya genelinde düzenleyici makamlar 
da, hem şirketler üzerindeki denetimi sıkılaştırıyor 
hem de iş ahlakı anlamında daha katı kurallar 

getiriyor. Büyük şirket skandallarının kamuoyu 
hafızasındaki tazeliğini koruduğu ABD ise bunların 
başında geliyor.

Kontrollerin zayıf olması neden giderek önemi 
artan bir sorun. Tüm dünyadaki KPMG 
profesyonellerinin tespit ettiği nedenlerden biri, 
şirketlerin ekonomik zorluklar nedeniyle daha 
güçlü suistimalle mücadele kontrollerine yatırım 
yapmamaları. İtalya ve Yunanistan gibi nakit 
sorunu yaşayan ülkelerde veya enerji gibi sıkıntılı 
sektörlerde suistimal giderek artıyor. Bir ekonomi 
yavaşlamaya başlayınca, kontrollerin titizlikle 
uygulanmadığı ekonomik canlılık döneminde 
gerçekleşmiş olan suistimallerin yüz üstüne 
çıkarılması şaşırtıcı değildir. Kontrollerin zayıf 
olmasının büyüyen bir sorun haline gelmesinin bir 
başka nedeni de, şirketlerin iş fırsatları arayışıyla 
yeni coğrafi pazarlarda girişimde bulunmaları 
ve bunların arasında yolsuzluğun yaygın olduğu 
ülkelerin de bulunması.

Bütçesi kısıtlı ve pazar payını artırmakta zorlanan 
şirketler, risk profillerini değiştirmeye yönelik 
etkin kontrollere yatırım yapmada biraz geri 
kalıyorlar. KPMG ABD Suistimal Risk Yönetimi 
Lideri Tim Hedley, “Bu tür şirketler sıklıkla, bunun 
yaratabileceği riski etraflıca değerlendirmeden, 
kontrolleri ortadan kaldırıyor” diyor. “Düzenli risk 
değerlendirmeleri, şirketlerin suistimalle mücadele 
mekanizmalarına yapılacak yatırımlara öncelik 
vermelerine ve paralarını en etkili sonuçları verecek 
yere harcamalarına yardımcı oluyor.”

İnsanlar güçlü kontrolleri de atlatabiliyor

Güçlü suistimalle mücadele kontrolleri son derece 
önemli olsa da, kesin çözüm olmadıkları da 
ortada. Suistimalcilerin %21’i, çalıştığı şirketlerin 
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iç kontrollerine riayet etmemeyi başarmış. 
Üstelik yakalanma konusunda ciddi bir endişe 
de duymamışlar. Yakalanma riskini bildikleri 
halde yollarına devam edip şirketi suistimale 
uğratmışlar. Kontroller sıkı olsa bile, daima 
şanslarını denemek isteyen kişiler çıkacaktır. Bazı 
kontroller kağıt üzerinde oldukça güçlü görünebilir, 
ancak harfiyen uygulanmıyor veya kolayca 
bertaraf edilebiliyorlarsa, suistimal riskini önleme 
potansiyeli de azalacaktır.

Bazı suistimalciler, muhtemelen güçlü 
pozisyonlarda oldukları için yakalanma 
risklerinin düşük olduğunu düşünüyor. Bu kişiler 
kuralları esnetebileceklerine hatta görmezden 
gelebileceklerine inanıyor.

Suistimalcilerin oldukça yüksek bir bölümü (%44), 
sınırsız yetkiye sahip kişilerdi. KPMG İngiltere 
Soruşturmalar Bölüm Başkanı Alex Plavsic, “Bu

bir kuruluş için iki tehlikeyi bir arada barındırıyor. 
Birincisi bu kişiler ister zayıf ister güçlü olsun, 

tüm kontrolleri aşabiliyorlar, ikincisi ise emirleri 
altındaki çalışanlara suistimali örtbas etmesine 
yarayacak görevler verme yetkisine sahip kişiler” 
diyor. Bu kişilerin verdiği hasarlar da genellikle 
daha ağır oluyor: Bu kişilerin gerçekleştirdiği 
suistimallerin %34’ü şirkete 1 milyon dolar ve üzeri 
zarar vermiş, sınırsız yetkiye sahip olmayanlarda ise 
bu oran %18’de kalmış.

Kişisel özellikler de yangını körükleyebiliyor. 
Ankete göre, profili çıkarılan suistimalciler için 
en sık kullanılan tanım despot kişiler olmaları ve 
korku veya öfke duygularından çok daha güçlü bir 
üstünlük duygusuna sahip olmaları. Sınırsız yetkiye 
sahip suistimalciler daha da despot ve üstünlük 
duygusu daha da yüksek kişiler oluyor.

Dış görünüşe göre, suistimalcilerin çevrelerinde 
arkadaş canlısı bir kişilik olarak görülme oranları, 
görülmeme oranlarının yaklaşık üç katı ve bu kişiler 
nadiren yalnız başlarına zaman geçiren kişiler 
olarak algılanıyorlar.

Kötü tasarlandıkları ve 
çalışanlar tarafından 
riayet edilmedikleri 
takdirde iç kontroller 
zayıflıyor. Kapsamlı 
bir suistimal risk 
değerlendirmesi ise, 
zayıflık ve eksiklikleri 
ortaya koymada son 
derece etkili.
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Doğru yönetilen kullanılmış 
araç ticareti, tek başına 
önemli bir kar merkezidir

Centro geniş bir 

coğrafyada, çeşitli 

pazarlarda hizmet 

vermektedir. Bünyesinde 

şimdilik 40 danışman ile 

İngiltere, ABD, Avrupa, 

Karayipler, Orta Asya 

ve tabi ki Türkiye’de 

faaliyet göstermektedir. 

Tam zamanlı çalışan 

danışmanların yanısıra 

serbest danışmanlarla 

Kullanılmış Araç Gelişimi 

ve program standartlarını 

denetleme konularında 

çalışıyoruz. 

Centro Consulting firmasını diğer danışman 
firmalardan ayıran farklar nelerdir?

C entro Consulting orta ölçekli uzmanlaşmış 
bir şirkettir. Daha büyük ölçekli şirketler, 

birçok sektörde faaliyet gösterdikleri için, 
özellikle kullanılmış araç konusunda bizim kadar 
uzmanlaşamıyorlar ve uzmanları şirket bünyesinde 
tutamıyorlar. Kullanılmış araç işi aslında çok 
karmaşık ve diğer departmanlar ile direk ilişkide 

olan bir değer zinciridir. Bizim farkımız, bu 
işi derinlemesine bilen, anlayan ve uygulama 
tecrübesi olan ekibe sahip olmamız ve kullanılmış 
araç işine odaklanmamız. Diğer firmalardan en 
büyük farkımız burda ortaya çıkıyor. Marka farkı 
gözetmeksizin, işin nasıl olması gerektigini bilir ve 
uygulamalarımızı buna göre yaparız. 

Diğer seçenek ise, tek kişilik konuda uzmanlaşmış 
danışmanlık firmaları ama onlar da genelde proje 
yönetimi konusunda yetersiz kalıyorlar ve maalesef 
bunu projenin ortasında farkediyorlar, bu sebeple 
OEM ve temsilciler, bayilerin memnuniyetsizliği 
ile yüzyüze kalıyorlar, kaynak israfına yol açıyor 
bu durum. Bu açıdan biz Türkiye’ye bu iki ölçeğin 
ortalaması bir servis getiriyoruz, çokuluslu 
şirketlerle küçük şirketlerin arasında, konusunda 
uzmanlaşmış ve yöneticinin gerektiğinde en üst 
düzey yöneticiye bir telefon uzaklığında olduğu bir 
hizmet veriyoruz.

Türkiye pazarındaki tecrübelerinizden 
bahseder misiniz?

Türkiye’de son 6 senedir BMW Premium Selection 

Centro Consulting İngiltere merkezli 
bir eğitim, koçluk, işe yerleştirme ve 
danışmanlık firmasıdır. 2009 yılında 
kurulan Centro, yüzde yüz otomotiv 
odaklı ve kullanılmış kraç gelişimi 
konusunda üretici, temsilci ve 
bayilere hizmet vermektedir. Centro 
Consulting Genel Müdürü Mike Smith 
kullanılmış araç ticaretine ilişkin 
sorularımızı cevapladı.
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programını yürütüyoruz. BMW AG’nin Türkiye’deki 
distribitörü Borusan Otomotiv ve bayileri ile 
çalışıyoruz. Bu çok başarılı biçimde yürütülen 
programın lansmanından bugüne kadar geçen 
sürede emeğimiz ve büyük payımızın olması bize 
ayrıca gurur veriyor. Avrupa’da birçok ülkede, 
programın ne kadar başarılı uygulanabileceği 
örneği olarak Türkiye’yi gösteriyorum. Altı yıl önce 
başladığımızda iyi örnekleri göstermek amacıyla 
bayileri ve yerel yöneticileri Avrupa’daki bayilere 
ziyarete götürmüştük, şimdi Türkiye’deki BMW 
bayilerini örnek verebilir hale geldik. Sınıfının en iyi 
Kullanılmış Araç işini yapan bayilerimiz var. 

Gelişimin sonu olmayacağını düşündüğümüz için, 
katılımcılarla beraber Eylül ayında bir Portekiz 
gezisi düzenledik, buradaki iyi uygulamaları ve 
bayilerin BMW Premium Selection standartlarını 
yerinde incelemek ve tecrübeleri paylaşmak 
amacıyla gerçekleştireceğimiz bu geziye geniş 
bir katılım var. Kullanılmış Araç işinin önemini 
kavrayan bu bayi teşkilatı ile çok daha başarılı işler 
yapacağız. 

Bu geziler Türkiye’deki bayiler için çok motive 
edici oluyor, farklı pazarlardaki meslektaşlarıyla  
tecrübelerini ve iyi sonuç aldıkları uygulamaları 
paylaşıyorlar. Bütün pazarlar farklı gelişim 
seviyesinde, bir araya geldiklerinde büyük bir 
sinerji oluşuyor ve çok parlak fikirler doğuyor. 
Birbirlerinin hatalarından da öğreniyorlar ve en 
önemlisi süreç yönetmi konusunda yardımlaşma 
ve bilgi alışverişi oluyor. Başka ülkelerdeki bilgi 
ve süreç yönetimi tecrübelerini kendi işlerine 
uygulamaya başlıyorlar ve işin gelişimine büyük 
faydası oluyor. Özellikle İngiltere, kullanılmış araç 
konusunda birçok pazardan daha ileri ve tecrübe 
biriktirmiş durumda. Centro olarak 30 yılı aşkın 
deneyimlerimizi, İngiltere’de eğitim almış ve tecrübe 
kazanmış Türk/İngiliz danışmanlarımızla hizmet 
vermekteyiz. 

Türkiye’de daha önce General Motors tarafından 
başlatılan G2 Certified Used Car programını 
başlattık ve 4 sene başarıyla sürdürdük, bayilerin 
memnuniyeti ve desteği ile program kısa sürede 
yaygınlaştı ve Kullanılmış Aracın Türkiye’de 
profesyonelleşme sürecine büyük katkıda bulundu.

Türkiye pazarındaki tecrübelerinizden 
bahseder misiniz?

Türkiye’de son 6 senedir BMW Premium Selection 
programını yürütüyoruz. BMW AG’nin Türkiye’deki 
distribitörü Borusan Otomotiv ve bayileri ile 
çalışıyoruz. Bu çok başarılı biçimde yürütülen 
programın lansmanından bugüne kadar geçen 
sürede emeğimiz ve büyük payımızın olması bize 
ayrıca gurur veriyor. Avrupa’da birçok ülkede, 
programın ne kadar başarılı uygulanabileceği 
örneği olarak Türkiye’yi gösteriyorum. Altı yıl önce 
başladığımızda iyi örnekleri göstermek amacıyla 
bayileri ve yerel yöneticileri avrupa’daki bayilere 
ziyarete götürmüştük, şimdi Türkiye’deki BMW 
bayilerini örnek verebilir hale geldik. Sınıfının en iyi 
Kullanılmış Araç işini yapan bayilerimiz var. 

Gelişimin sonu olmayacağını düşündüğümüz için, 
katılımcılarla beraber Eylül ayında bir Portekiz 
gezisi düzenledik, buradaki iyi uygulamaları ve 
bayilerin BMW Premium Selection standartlarını 

Kullanımış Araç işinin Türkiye’de ne durumda?

2015 yılında 1 milyon sınırını zorlayan Türkiye Otomotiv pazarında ilk 20 sırayı alan mar-
kalar pazarın %97’sini satmış durumdalar. Bu 20 markayı Kullanılmış Oto çalışmaları açı-
sından değerlendirirsek markaların %25’inde Ulusal Kullanılmış Oto Programı mevcut 
bile değil. Ulusal programları olan markaların bazıları Distribütörler tarafından iyi yöneti-
len programlar değiller. Bayi teşkilatlarının dahil olduğu ve büyük oranda başarıya ulaş-
mış projeler var ama bunlar sayıca çok az. Genel olarak markalardaki ulusal programlar 
bayi teşkilatları açısından zayıf ve bayileri desteklemiyor. İçi boş programların da oldu-
ğunu söylemeliyim, sadece tabela asarak bu işin olmayacağını sanırım herkes zaman 
içinde öğreniyor. Bayi karlılığının öneminin herşeyin önüne çıktığı, içinde bulunduğumuz 
rekabetçi pazar şartlarında bayilerin kazanç sağlayamadığı, ileri dönük adımlarında kıla-
vuzsuz oldukları programların başarılı olduğundan bahsetmek de biraz zor diye düşünü-
yorum. Yani ülkeniz bu işin başında ve gitmesi gereken yol çok.  Bazı bayi teşkilatları çok 
iyiyken büyük bölümü daha işin farkında bile değiller. 

Başarılı kullanılmış araç işi yapan yetkili satıcılar sayesinde, markanın ikinci el 
değerleri artmaktadır. Böylece araç alım tercihi yapan müşterilere ulaşmaktadır, 
aracının ikinci el değerinden kaygılanmayan müşteri alım kararını kolaylıkla ver-
mektedir. Sadece yeni araç satışını değil, leasing gibi finansal hizmetlerin satışını 
da kolaylaştırmaktadır.
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yerinde incelemek ve tecrübeleri paylaşmak 
amacıyla gerçekleştireceğimiz bu geziye geniş 
bir katılım var. Kullanılmış Araç işinin önemini 
kavrayan bu bayi teşkilatı ile çok daha başarılı işler 
yapacağız. 

Bu geziler Türkiye’deki bayiler için çok motive 
edici oluyor, farklı pazarlardaki meslektaşlarıyla  
tecrübelerini ve iyi sonuç aldıkları uygulamaları 
paylaşıyorlar. Bütün pazarlar farklı gelişim 
seviyesinde, bir araya geldiklerinde büyük bir 
sinerji oluşuyor ve çok parlak fikirler doğuyor. 
Birbirlerinin hatalarından da öğreniyorlar ve en 
önemlisi süreç yönetmi konusunda yardımlaşma 
ve bilgi alışverişi oluyor. Başka ülkelerdeki bilgi 
ve süreç yönetimi tecrübelerini kendi işlerine 
uygulamaya başlıyorlar ve işin gelişimine büyük 
faydası oluyor.

Özellikle İngiltere, kullanılmış araç konusunda 
birçok pazardan daha ileri ve tecrübe 
biriktirmiş durumda. Centro olarak 30 yılı aşkın 
deneyimlerimizi, İngiltere’de eğitim almış ve 
tecrübe kazanmış Türk/İngiliz danışmanlarımızla 
hizmet vermekteyiz.  Türkiye’de daha önce General 
Motors tarafından başlatılan G2 Certified Used Car 
programını başlattık ve 4 sene başarıyla sürdürdük, 
bayilerin memnuniyeti ve desteği ile program kısa 
sürede yaygınlaştı ve Kullanılmış Aracın Türkiye’de 
profesyonelleşme sürecine büyük katkıda bulundu.

Kullanılmış Araç işini daha iyi yapabilmek için 
neler yapmak gerekli?

Kullanılmış araç işi yapmayan bayilikleri 3 ayaklı 
sandalyeye benzetiyorum, bir bacak eksik. Sıklıkla 
gördüğüm, kullanılmış araç işinin zor olarak 
görülmesi ve bayiliğin şartı olduğu için en düşük 
standartlarda yapılmaya hatta dışarıdan tüccarlara 
verildiğidir. Araçlardan kurtulmak gibi bir hal alıyor 
bazı bayilikler için. 

Mesela, çoğu zaman gördüğümüz örnekler;

• Stoktaki yeni aracı satabilmek uğruna çok pahalıya 
takasa alınan aracın satılma sancıları. Bu zarar 
genelde takasa alınan araca yazılır ve bayiler 
yanılmaktadırlar. Zor satılan yeni araç karlı 

görünürken aslında takas aracı zararmış bilgisi 
gelir.

• Zayıf ve hatalı ekspertiz aracın genelde yanlış 
fiyatlanmasına yol açar.

• Kullanılmış araç envanteri bazen servis ikame 
araçları olarak kullanılırlar.

• Bayiliklerin arka bahçesinde park edilir va hatta 
istenmeyen/unutulan üvey araç görünümü verir.

Centro olarak bu yaklaşımlara tamamen karşıyız. 
Doğru kurulan ve yönetilen Kullanılmış Araç işi, tek 
başına önemli bir kar merkezi olan bir departmadır, 
yeterki doğru kurgulansın ve yönetilsin.

Çalıştığınız markaların ve bayiliklerin 
performansını nasıl ölçüyorsunuz?

Performans ölçmenin birkaç farklı yolu var. Hem 
nicelik hem de nitelik yönünden sürekli ölçümler ve 
kontroller yapıyoruz. 

Nicelik ölçümlerde stok yaşı, stok devir hızı, brüt 
karlılık 1 ve 2, satış teşhir alan kullanımı, stok 
profili, satışa hazırlık süresi vs…

Bu ölçümler sonucu işimizi çok daha iyi 
takip ediyor ve hareket planımızı sürekli 
denetleyebiliyoruz. Strateji geliştirmede mutlaka bu 
ölçümlere ve doğru yorumlamaya ihtiyaç var. 

Yetkili satıcılar kullanılmış araç ticaretine nereden başlamalı? 

Eğer Kullanılmış araç işinizin yolunda gitmediğini düşünüyor ya da biliyorsanız, mutlaka 
üst  yönetim durumdan haberdar edilmeli ve bu işin önemi anlatılmalı, eğer üst yönetim 
destek vermezse, başarılı bir Kullanılmış Araç departmanı kurmak ve yönetmek müm-
kün değil.  Nereden başlamak gerekli sorusuna ilk cevabımız önce bir Sağlık kontrolu 
çalışması yapmaktır. Centro Türkiye ülke müdürü Mete Kılıçlı kontrolünde, Eylül ayı bo-
yunca ‘Sağlık Kontrolünü’ ücretsiz yapacağız,  nelerin aksadığını/yanlış yapıldığını tespit 
ettikten sonra düzeltmek için yazılacak reçete uygulanmalı/ölçülmeli ve sürekli takip 
edilmelidir. 

Bayi karlılığının öneminin herşeyin önüne çıktığı, içinde bulunduğumuz rekabet-
çi pazar şartlarında bayilerin kazanç sağlayamadığı, ileri dönük adımlarında kıla-
vuzsuz oldukları programların başarılı olduğundan bahsetmek de biraz zor diye 
düşünüyorum. Yani ülkeniz bu işin başında ve gitmesi gereken yol çok.  Bazı bayi 
teşkilatları çok iyiyken büyük bölümü daha işin farkında bile değiller. 
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Yetkili satıcılar, 
Türkiye’de sıklıkla 
yaşadığımız, özellikle 
dış etkenlerden 
etkilenen sektörde, 
yeni araç satışı 
zayıfladığında, 
sandalyenin dördüncü 
bacağı olan Kullanılmış 
Araç kar merkezinden 
fayda sağlamaktadırlar.

Bunun yanısıra daha da ilginç olan nitelik 
ölçümlerimiz. Sonuçlar çok ilginç ve şaşırtıcı 
olabiliyor. En zor olanları ise personelin yetenekleri, 
davranış biçimleri, süreç yönetimi, eğitim durumu 
gibi çok özel durumu inceliyor ve buna göre hareket 
planı oluşturuyoruz. 

Daha önce bahsettiğim gibi işe Sağlık Kontrolü ile 
başlıyoruz, bu çalışma bize, işletmenin ne durumda 
olduğunu açıkça göstermekte. İşletmenin analizini 
yaparken aynı zamanda çözümleri ve süreci de 
oluşturuyoruz. 

İşletmeye çoğu zaman “Müşteri Gözüyle Denetim” 
yöntemiyle yaklaşıyoruz, sonuçlara inanamazsınız. 
Tabi sonuçları ve çözüm önerilerimizi yönetime 
sunarak hareket planı hakkında destek ve 
uyumluluk sözü alıyoruz.

Otomobil üreticilerinin Kullanılmış Araç işinin 
kontrolünü elde tutmaları için nelere dikkat 
etmeleri gerekli?

Genel konuşmak gerekirse üreticiler bu işin bayinin 
işi olduğunu düşünüyor ve kontrolünü almak 
istemiyorlar. 

Halbuki, kontrolü ele almak ve korumak isteyen 
üreticilerin gerekçeleri; 

•Kullanılmış araç işini iyi yapan bayiler, daha 
başarılı takas yapabilmekte. Süratle ve doğru 
yenilemeleri yaparak araçları kısa sürede karlı bir 
biçimde satabilmektedirler. Bu da haliyle yeni araç 
satışını büyük ölçekte desteklemektedir.

•Başarılı kullanılmış araç işi yapan yetkili 
bayilikler sayesinde, markanın ikinci el değerleri 
artmaktadır. Böylece araç alım tercihi yapan 
müşterilere ulaşmaktadır, aracının ikinci el 
değerinden kaygılanmayan müşteri alım kararını 
kolaylıkla vermektedir. Sadece yeni araç satışını 
değil, leasing gibi finansal hizmetlerin satışını da 
kolaylaştırmaktadır.

•Yetkili bayiler, Türkiye’de sıklıkla yaşadığımız, 
özellikle dış etkenlerden etkilenen sektörde, yeni 
araç satışı zayıfladığında, sandalyenin dördüncü 
bacağı olan Kullanılmış Araç kar merkezinden fayda 
sağlamaktadırlar.

Otomobil üreticilerinin Onaylı Kullanılmış Araç 
Programlarının, bu işin kontrolünü ele almak 
için yaratıldığını düşünmek doğru değil. Bunun 
aslında bir pazarlama platformu olduğunu ve 
markanın değerini yukarı taşımak için müşterilere 
sunulan faydaların tamamıdır. Bu sayede markalar 
rekabet gücünü artırmakta ve kendi markalarının 
ikinci el değerini  galerilere bırakmamaktadır. 
Aslında Kullanılmış Araç programları Yeni Araç 
programlarıdır!

Yetkili satıcılar öncelikle neler yapmalı?

Özellikle Yetkili Bayiler, üreticilerin yarattığı programlara hemen katılmamalıdır. Temel 

atılmadan girecekleri bu programlar sorunu tek başına halledemez ve daha farklı sorun-

lara yol açabilirler. İşin temelini atmak için öncelikle; İnsan kaynağı, Süreç yönetimi oluş-

turma, Stok profili belirleme, Stok yönetimi, Pazarlama, Satış teknikleri, Sunum, CRM gibi 

süreçleri çözümlemek gerekiyor.

Eğer Kullanılmış araç işinizin yolunda gitmediğini düşünüyor ya da biliyorsanız, 
mutlaka üst  yönetim durumdan haberdar edilmeli ve bu işin önemi anlatılmalı, 
eğer üst yönetim destek vermezse, başarılı bir Kullanılmış Araç departmanı kur-
mak ve yönetmek mümkün değil. Nereden başlamak gerekli sorusuna ilk ceva-
bımız önce bir Sağlık kontrolu çalışması yapmaktır. Centro Türkiye Ülke Müdürü 
Mete Kılıçlı kontrolünde, Eylül ayı boyunca ‘Sağlık Kontrolünü’ ücretsiz yapaca-
ğız,  nelerin aksadığını/yanlış yapıldığını tespit ettikten sonra düzeltmek için ya-
zılacak reçete uygulanmalı/ölçülmeli ve sürekli takip edilmelidir.
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Solar Impulse uzun 
menzilli, güneş 

enerjisiyle çalışan 
deneysel uçak projesinin 

adı, aynı zamanda 
proje kapsamında imal 

edilen iki uçağın adı. 
Proje İsviçreli iş adamı 

André Borschberg ile 
psikiyatrist Bertrand 

Piccard tarafından 
yönetilmektedir. Piccard, 

aynı zamanda dünyanın 
etrafını hiç durmadan 

balonla dolanan uçuşun 
yardımcı pilotuydu.

Proje kapsamında 
sadece güneş enerjisiyle 
çalışan uçakla dünyanın 

etrafında tam bir tur 
atılması hedeflendi.

Solar Impulse 2, güneş enerjisiyle 
21 günde dünyayı dolaştı
Brisa’nın ülkemizden tek destekçi 
olarak yer aldığı Solar Impulse 
programı, yenilenebilir enerji 
ve temiz teknolojilerin gücünü 
kanıtlayan güneş enerjisiyle dünya 
turu girişimini başarıyla tamamladı. 
Fosil yakıt kullanmadan, gece ve 
gündüz hiç durmadan uçabilen 
Solar Impulse 2 (Si2) hava aracı, 
dünya turuna başladığı Abu Dabi’ye 
26 Temmuz’da ulaştı. Toplamda 
21 gün süren uçuşlar 17 seferde 
gerçekleştirildi ve 40 bin km’den 
fazla yol kat edildi.

Solar Impulse 2, sadece güneş enerjisi kullanarak 
21 günde dünyayı dolaştı, toplam 17 sefer yaptı 

ve 19 rekor kırdı

Solar Impulse ekibinin başarısı, yenilenebilir 
enerji alanındaki yeniliklere rehberlik edecek

Solar Impulse’ın mucitleri ve pilotları Bertrand 
Piccard ve André Borschberg çok kısa bir süre 
öncesine dek imkansız olarak nitelenen bir başarıya 
imza attılar. Piccard ve Borschberg bu süreçte elde 
ettikleri deneyim ve bilgi birikimini Uluslararası 
Temiz Teknolojiler Komitesi’ne (International 
Committee for Clean Technologies) aktaracaklarını, 
bu sayede Solar Impulse programı kapsamında 
yıllar içerisinde elde edilen bilginin temiz teknoloji 
ve yenilenebilir enerji alanındaki inovasyonlara 
rehberlik edeceğini duyurdular. Planlanan 

çalışmalar arasında güneş enerjisiyle çalışan pilotsuz 
hava aracı (drone) da bulunuyor.

Piccard: “Solar Impulse sadece bir başlangtı, 
şimdi bunu daha da ileriye taşıma vakti."

Bu sıra dışı dünya turunun son uçuşunu 
gerçekleştiren Bertrand Piccard, Abu Dabi’ye 
inişinin ardından şunları dile getirdi: “Bu, sadece 
havacılık alanında değil, enerji alanında da tarihi 
bir ilk. Eminim ki 10 yıl içerisinde 50 kişilik 
güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli uçakların kısa 
ve orta mesafede uçuşları gerçekleştirdiklerine 
şahitlik edeceğiz. Ama bu yeterli değil. Bugün Solar 
Impulse’ta kullandığımız temiz teknolojiler gündelik 
hayatımıza entegre edilebilir ve böylece çok karlı bir 
şekilde karbon emisyonunu yarı yarıya azaltabiliriz. 
Solar Impulse sadece bir başlangıçtı, şimdi bunu 
daha da ileriye taşıma vakti”

Borschberg: “Elektrikli hava araçları çok yakın 
zamanda yaygınlaşacak."

Solar Impulse’ın tarihi bir başarıya imza attığını dile 
getiren André Borschberg; “İnovasyon ürünü yeni 
bir hava aracı ile uçmak zorlu bir deneyim, böyle 
bir araçla dünya turu ise kesinlikle cesaret isteyen 
gerçek bir macera. Bu dünya turu kanıtladı ki artık 
temiz teknolojiler güvenilir ve kullanılabilir. %100 
güneş enerjisiyle çalışan hava araçlarının yapılması 
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henüz hızla uygulanabilir olmasa da enerji 
verimliliği gibi sağladıkları avantajlar dolayısıyla 
elektrikli hava araçları çok yakın zamanda 
yaygınlaşacak” dedi.

Temiz bir gelecek için

Güneş enerjisiyle dünya turunu tamamlayan 
Bertrand Piccard ve André Borschberg, yaşam 
kalitesini artıran yeni nesil, temiz teknolojilerin 
kullanımını teşvik etmek için çalışmalarına 
devam ediyor. Öncelikle “future is clean” (gelecek 
temiz) inisiyatifi kapsamında Temiz Teknolojiler 
Uluslararası Komitesi’ni kurarak hükümetlere ve 
şirketlere enerji politikaları hakkında bağımsız ve 
güvenilir bir danışmanlık sunmayı hedefliyorlar.

Ayrıca Solar Impulse mühendislik ekibi yüksek 
dayanıklılığa sahip, yüksek irtifalarda aylarca 
uçabilen, pilotsuz hava araçları üretmek üzere 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu proje başarıya 
ulaştığında çok büyük çaplı katma değer sağlayan 
hizmetler verilebilecek ve bugün uyduların sağladığı 
hizmetler çok daha esnek ve sürdürülebilir bir 
şekilde sunulmaya başlanacak.

Enerji tarihinde bir ilk: Fosil yakıt kullanmadan 
40 bin km’den fazla yol

1999 yılında balonla dünya etrafında hiç durmadan 
seyahat eden Bertrand Piccard gerçek bir kaşif. 
Balonla yaptığı seyahati bitirir bitirmez hiç yakıt 
kullanmadan bir hava aracıyla bu kez dünya turu 
yapma kararı aldı. Bu karara ortak olan girişimci 
ve deneyimli pilot André Borschberg ile birlikte 
2004 yılında bu hayalin gerçekleşmesi için teknoloji 

ve fon sağlamaya başladılar. 10 yılı aşkın Ar-Ge 
faaliyetlerinin ürünü olan Solar Impulse, tek 
bir damla fosil yakıta ihtiyaç duymadan, sadece 
güneşten aldığı ve lityum pillerinde depoladığı 
enerjiyle hem gündüz hem de gece uçabilen ilk 
uçak olma özelliğine sahip. Bu sayede teorik olarak 
sonsuz süre havada kalabilen Solar Impulse’ın 
ağırlığı sadece 2300 kg., yani bir binek otomobil 
kadar. 17 bin adet güneş panelinin yerleştiği kanat 
genişliğiyse 72 metre, yani bir Boeing 747’ninkinden 
daha uzun. Solar Impulse’ın daha dünya turuna 
çıkmadan kırdığı 8 rekoru bulunuyor. Bu rekorlara 
“bütün gece kesintisiz uçmayı ilk başaran”, 
“kıtalararası uçuşu ilk gerçekleştiren” güneş enerjili 
uçak gibi unvanlar dahil.

Ekip yolculuk boyunca 19 rekora imza attı

9 Mart 2015’te André Borschberg’in pilot 
koltuğunda oturduğu Solar Impulse, Abu Dabi’den 
tarihi dünya turuna başladı. Sadece güneş enerjisiyle 
şarj olan elektrikli, solo hava aracını Piccard 
ve Borschberg sırayla kullanarak tam 17 uçuş 
gerçekleştirdiler ve 40 bin km’den fazla yol kat 
ettiler. Asya, Pasifik Okyanusu, Amerika, Atlantik 
Okyanusu, Akdeniz ve Orta Doğu üzerinden dünya 
turunu tamamladılar. 

Solar Impulse 2'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hiçbir fo-
sil yakıt kullanmayan Solar Impulse 2'nin aralıksız 120 saat uçarak en 
uzun süreli uçuş rekorunu kırdığı belirtildi. Beş yıl önce geliştirilen 
uçağın daha hafif versiyonu olan Solar Impulse 2'nin ağırlığı sadece 
2,3 ton. Kanat genişliği 72 metre olan Solar Impulse 2'nin, kanatlarında 
toplam 17 bin 248 güneş hücresi bulunuyor. Uçak, gündüzleri elde et-
tiği enerjiyi bataryalarında depolayabildiği için geceleri de uçabiliyor.
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BORA KOÇAK

Anadolu Grubu “Otomotiv Grubu”nda
yeni atamalar gerçekleştirildi
Anadolu Grubu 
Otomotiv Grubu 
Başkanlığı’na, daha 
önce Çelik Motor Genel 
Müdürlüğü görevini 
yürüten Bora Koçak 
atandı. Bora Koçak’ın 
yeni görevi sonrasında 
Çelik Motor Genel 
Müdürü ise Özgür 
Maraş oldu. 

Koçak ve Maraş, yeni görevlerine 1 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla başladılar. 55 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe 
çalışmalarını sürdüren Çelik Motor, KIA markasının distribütörlüğü ile birlikte Garenta çatı markası altında günlük ve 
operasyonel araç kiralama alanlarında faaliyet gösteriyor. Çelik Motor’un bünyesinde ayrıca, açık artırma yoluyla internet 
üzerinden ikinci el otomobil satışı yapan ikinciyeni.com markası bulunuyor.

ÖZGÜR MARAŞ

Kia’nın küresel satışları Temmuz ayında yüzde 5,4 arttı

K IA, dünyanın en hızlı 
büyüyen otomotiv 

markalarından biri olma 
konumunu her geçen gün 
güçlendiriyor. 2016’nın 
Temmuz ayında küresel çapta 
242.758 adet aracı otomobil 
severlerle buluşturan KIA, bir 
önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla satışlarını yüzde 5,4 
oranında artırdı. KIA’nın 
geçtiğimiz Temmuz ayında 
dünyada en çok satan modeli 
ise Sportage oldu.  

Satış bazında en büyük 9. 

küresel otomobil üreticisi 
olan KIA, dünya otomotiv 
pazarındaki ağırlığını artırmaya 
devam ediyor. Yenilikçi 
bir tasarım vizyonunun, 
kaliteli donanım ve yüksek 
teknolojiyle buluştuğu KIA 

modelleri, otomobil severler 
tarafından büyük ilgi görüyor. 
Temmuz 2016 küresel satış 
rakamlarını açıklayan KIA, 
toplam 242.758 araç satışı ile 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5,4’lük bir artış 

kaydetti. Temmuz ayında 
dünyanın farklı bölgelerindeki 
pazarlara KIA’nın satış başarısı 
damgasını vurdu. Geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre en 
büyük artış ise Çin pazarında 
yaşandı. KIA, Çin’de 41.705 
birim satışla yüzde 34,3 
oranında büyüme kaydetti. 
Avrupa’da 36.591 birim satışla 
yüzde 13,6 artış yaşanırken, 
Kuzey Amerika pazarında ise 
66.496 birim satışla yüzde 7,2 
artış gerçekleşti.
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Fiat Egea, macera dolu 
yolculuğuna başladı
Tofaş’ın 520 milyon 
dolarlık yatırımla 
hayata geçirdiği ve 
Avrupa’da “2016’nın En 
İyi Otomobili” seçilen 
Fiat Egea Sedan, “Egea 
Dünya Turu” sloganıyla 
yaklaşık 80 günde 
40 bin kilometre yol 
yapacağı zorlu bir 
yolculuk için ‘start’ 
aldı.  

Tofaş’ta geliştirilip üretilen 
ve dünyanın 40 ülkesine 

ihraç edilen Fiat markasının 
Ezber Bozan Sedanı Egea, 
dünya turuna çıktı. Yaklaşık 
80 günde dünya etrafında 40 
bin km. yol yapacak olan Fiat 
Egea Sedan, bu zorlu yolculuğa 
Bursa’da Tofaş Fabrikası’ndan 
uğurlandı. Deneyimli otomobil 
gazetecisi ve AutoBest jüri 
üyesi Okan Altan pilotajında 
zorlu yolculuğuna başlayan 
Fiat Egea Sedan, Rusya’dan 
Meksika’ya, İngiltere’den 
Yunanistan’a uzanan binlerce 
kilometrelik zorlu parkuru, 
son olarak Bursa’da Tofaş 
Anadolu Arabaları Müzesi’nde 
tamamlayacak. Yolculuk 
boyunca Okan Altan’a deneyimli 
fotoğrafçı Savaş Yılmaz eşlik 
edecek. 

Fiat İş Birimi Direktörü Altan 
Aytaç, “Lansmanından bugüne, 
1 yıldan kısa bir sürede yurtdışı 
pazarlarda ve ülkemizde 25 
bin adet sipariş alan ve fiyat 
fayda dengesiyle ezber bozan 

bir otomobil olduğunu her 
geçen gün daha kanıtlayan 
Egea Sedan’ı dünyanın pek 
çok ülkesini ziyaret edeceği 
zorlu bir yolculuğa uğurladık. 
İlk defa Türkiye’de üretilen bir 
otomobil, dünyanın etrafını 
dönme iddiasıyla yola çıktı, 
bu nedenle tüm Tofaş Ailesi 
olarak çok heyecanlıyız. Egea, 
Tofaş mühendis ve işçisinin 
emeğini taşıyan, iddialı ve 
global bir otomobil. Ezber 
Bozan Sedanımız, yine ezber 
bozan bir işe daha imza atacak 

ve 80 günde farklı iklim ve yol 
koşullarında 40 bin kilometreye 
yakın bir yol alarak dayanıklılığı 
ile gücünü ortaya koyacak. 
Deneyimli gazeteci Okan 
Altan’ın pilotajında yola çıkan 
Fiat Egea Sedan modelimizin 
yolculuğunun her kilometresini 
heyecanla takip edeceğiz” 
açıklamasında bulundu.

Yolculuğunun ilk 15 bin 
kilometresinde Trans-Sibirya’dan 
geçip sonsuz steplerde en sert 
iklim ve yol koşullarına karşı 
rüştünü ispat edecek olan Fiat 

Egea Sedan, rotası üzerindeki 
Ural Dağları’ndan da geçerken 
günde ortalama 700 km yol 
yapacak. Eylül ayı başında 
Rusya’da bir liman kenti olan 
Vladivostok’a varacak olan Fiat 
Egea Sedan, buradan deniz 
yoluyla Asya kıtasından ayrılıp 
Güney Amerika’ya tekerlek 
basacak. Güney Amerika’da da 
yaklaşık 10 bin kilometrelik 
bir güzergâhta İnka ve Aztek 
uygarlıklarına ait tarihi yolları 
aşacak olan Fiat Egea Sedan, 
deniz yoluyla Avrupa Kıtası’na 
vardıktan sonra farklı ülkeleri 
ziyaret edip anavatanı Türkiye’ye 
Edirne’den giriş yapacak. 
Zorlu yolculuğunu Tofaş 
Anadolu Arabaları Müzesi’nde 
tamamlayacak olan Fiat Egea 
Sedan, müzede sergilenen ve 
Tofaş tarihinde önemli yeri olan 
pek çok modelin arasında yerini 
alacak.

Tofaş’ın Bursa’daki Fabrikası’ndan yolculuğa 
uğurlanan Egea Sedan, deneyimli otomobil 
gazetecisi Okan Altan’ın pilotajında Türkiye dahil 
19 ülkeyi kat ederek 80 gün sonra tekrar Bursa’ya 
dönecek ve Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi’nde 
yolculuğunu tamamlayacak. 
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Peugeot, küçük ve kompakt GTi 
serisi ile efsaneyi geleceğe taşıyor

H er şey 1984 yılında satışa 
sunulan Peugeot 205 GTi 

ile başladı. 105 HP gücünde 
1,6 litrelik motor kısa bir süre 
sonra 115 HP olarak geliştirildi. 
1986 yılında ise 1,9 litrelik 
motor devreye alındı. 130 HP 
güç üretiyordu. Üstelik 800 kg 
ile çok hafifti. Peugeot yıllar 
içerisinde 306 GTi, 106 GTi, 309 
GTi, 206 GTi, 207 GTi olmak 
üzere çeşitli ürünlerle farklı 
nesil ve modellerden de olsa 
her zaman ürün gamında bir 
GTi bulundurdu. Zaman zaman 
ise marka sportif modelini 
GTi olarak adlandırmadı: 405 
Mi16, 306 S16 veya RCZ R 
de döneminin ve sınıfının en 

hızlılarındandı. Her biri hızlı, 
kompakt ve kıvraktı. Bugün 
gelinen noktada marka 800.000 
adedin üzerinde sportif Peugeot 
modelini tüketiciyle buluşturdu. 
Marka yeni 308 GTi by Peugeot 
Sport ve yeni 208 GTi by 
Peugeot Sport ile geçmişten 
gelen köklü GTi efsanesini 
geleceğe taşıyor. En güncel 
GTi versiyonlarının özelliği 
ise markanın performans 
departmanı Peugeot Sport 
tarafından geliştirilmiş olması 
ve isminde bunu imza olarak 
taşıması.

Küçük sınıfın en gözde 
modellerinden biri olan 

208; kompakt boyutları, 
ekonomisi, zengin ekipman 
seviyesi ve tarzıyla öne çıkıyor 
ve sürücüsüne benzersiz bir 
kullanım zevki yaşatıyor. 208 
aynı zamanda B segmentinin 
sportifliğini bir üst basamağa da 
taşıyor. Yeni 208 GTi by Peugeot 
Sport, küçük hatchbackin 
konfor, günlük kullanım 
kolaylığı ve geniş iç mekan gibi 
özelliklerini aynen korurken 
aynı zamanda spor otomobil 
performansı da sunuyor. 

Motor sporlarında köklü bir 
geçmişe sahip olan Peugeot, 
sahip olduğu DNA’yla şık olduğu 
kadar eğlenceli bir otomobil 
hayata geçirirken, aynı zamanda 
GTi efsanesinin çağdaş bir 
yorumunu ortaya koyuyor. 
Peugeot 208 GTi by Peugeot 
Sport performans, güvenlik ve 
sürüş keyfini mükemmel bir 
şekilde harmanlıyor.

Peugeot 208 GTi by Peugeot 
Sport sahip olduğu şasi 
dinamikleriyle net ve keskin 
bir sürüş karakteristiği 
sunuyor ve sürücüsüne üstün 
sürüş hissi yaşatıyor. 208’i 

GTi yapan tüm karakteristik 
öğelerde Peugeot Sport 
imzası bulunuyor. Özel olarak 
geliştirilen yaylar, kalibrasyonu 
yapılan amortisörler, viraj 
denge çubukları, geliştirilmiş 
ön ve arka taşıyıcı rijitliği 
kadar amortisörler de Peugeot 
Sport imzasını taşıyor ve 
üstün sürüş dinamiklerinde 
pay sahibi. Peugeot 208 GTi 
by Peugeot Sport’un üstün yol 
tutuş ve viraj performansının 
en önemli unsurlarından biri 
de ön akstaki tork dağılımını 
lastiklerin tutunma seviyesine 
göre ayarlayan Torsen® Kilitli 
Diferansiyel  

Atak ve son derece dengeli 
yapısıyla Peugeot 208 GTi bir 
virajdan diğerine giderken 
ideal çizgisinden çıkmıyor. 
Daha dinamik bir sürüş için 
yeniden ayarlanan ve hassasiyeti 
arttırılan direksiyon sistemiyle 
birlikte ön süspansiyon da 
yüksek geri bildirim sağlıyor. 
Ön süspansiyonun yanı sıra arka 
süspansiyon da daha güvenli 
ve keyifli bir sürüş için yeniden 
ayarlanan ekipmanlardan biri. 

Kısa bir süre önce satışa sunduğu 270 HP gücündeki 
1,6 litrelik turbo benzinli motora sahip 308 GTi 
by Peugeot Sport’tan sonra, Peugeot şimdi de 1,6 
litrelik turbo benzinli motoruyla 208 HP güç üreten 
208 GTi by Peugeot Sport’u satışa sunuyor. 
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FED Faizleri Sabit 
Bıraktı, Ekonomik 
Görünüme Yönelik 
Risklerin Düştüğünü 
Duyurdu

Fransa’da Sanayi 
Üretimi Geriledi

FED faiz oranını %0,25-%0,50 aralığın-
da sabit bırakırken, ABD ekonomisine 

dair kısa vadeli risklerin azaldığının altını 
çizdi. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde para 
politikasında sıkılaşmaya gidilmesi için 
açık kapı bıraktı. FED, ekonominin ılımlı 
bir hızla büyüdüğünü ve istihdam artışının 
Haziran ayında güçlü olduğunu belirtti. 
Banka, hanehalkı harcamalarının da güçlü 
bir şekilde büyüdüğünün ve işçi verimli-
liğinde artış olduğunun altını çizdi. FED 
politika yapıcıları, enflasyon verileri ile 
küresel ekonomik ve finansal gelişmeleri 
yakından takip etmeye devam ettiklerini 
söylerken, ekonomiyi rayından çıkarta-
bilecek potansiyel şoklara yönelik daha 
az endişeye sahip olduklarını belirttiler. 
Birçok FED yetkilisi, enflasyonun hedef-
lenen %2’lik seviyeye yükseldiğine dair 
somut kanıtlar elde edilene kadar faizlerin 
artırılması konusunda temkinli olunması 
gerektiği uyarısında bulundu. 

Kaynak: The Guardian web sitesinden 
tercüme edilmiştir.

F ransa İstatistik Ofisi tarafından 
açıklanan verilere göre, sanayi üretimi 

Haziran ayında bir önceki aya göre %0,8 
gerileyerek, Mayıs ayındaki %0,5’lik da-
ralmanın ardından düşüşünü ikinci ayına 
taşıdı. Haziran ayında imalat sanayiindeki 
düşüş ise %1,2 olarak gerçekleşti. İmalat 
sanayii üretimi Mayıs ayında %0,1 artmıştı.  
Bu şekilde ikinci çeyrekte sanayi üretimi 
bir önceki çeyreğe göre %0,1 daralmış olur-
ken, imalat sanayii üretimindeki gerileme 
%0,2 olarak gerçekleşmiş oldu.

Kaynak: Econotimes sitesinden tercüme 
edilmiştir. 

Almanya Ekonomisi İkinci 
Çeyrekte %0,4 Büyüdü

Çin’de Üretici Fiyatlarındaki 
Gerileme Yavaşladı

Almanya'da Sanayi Üretimi 
Haziran’da Arttı

A lmanya Ulusal İstatistik Ofisi 
tarafından açıklanan öncü 

veriye göre, Almanya ekonomisi 
yılın ikinci çeyreğinde bir önceki 
çeyreğe göre takvim ve mevsim 
etkisinden arındırılmış olarak %0,4 
büyüdü. Büyümeye en önemli katkıyı 
net ihracat verdi. İlk çeyrekte bu 
büyüme oranı %0,7 düzeyindeydi. 
İkinci çeyrekte büyüme yıllık bazda 

Ç in’de üretici fiyatlarının Temmuz 
ayında son iki yılın en düşük 

gerilemesini göstermesi; Merkez 
Bankası üzerinde faiz oranlarını 
düşürme baskısını azaltırken, 
hükümeti yapısal reformlara ve kredi 
balonunun çözümüne odaklanmaya 
yöneltti. Çin Ulusal İstatistik Ofisi 
tarafından açıklanan veriye göre, 
ülkede üretici fiyatları Temmuz 
ayında yıllık bazda %1,7 geriledi. 
Bu gerileme Haziran ayında %2,6 
seviyesindeydi. Ekonomistler 
ÜFE’nin deflasyon bölgesinde 
geçen son dört yılın ardından, bu 

A lmanya Federal İstatistik 
Ofisi (Destatis) tarafından 

açıklanan geçici verilere göre ülkede 
Haziran ayında mevsimsellik ve 
takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi bir önceki aya göre 
%0,8 arttı. Ayrıca daha önce %1,3 
gerilediği açıklanan Mayıs ayı sanayi 
üretimi, %0,9’luk daralmaya revize 
edildi. Haziran ayında enerji ve 

%3,1 seviyesinde gerçekleşirken, 
bu oran son beş yılın en yüksek 
seviyesi olarak kaydedildi. İkinci 
çeyrekte gösterilen bu performansın 
arkasında, çalışan 43,5 milyon kişi 
olduğu belirtilirken;  bu rakamın 
geçtiğimiz yılın 529 bin (%1,2) 
üzerinde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Destatis sitesinden tercüme 
edilmiştir.

yıl ilk defa pozitif alana geçmesini 
beklemektedir. Yapılan açıklamada 
ayrıca ülkede Temmuz ayında 
tüketici fiyatlarının beklentiler 
paralelinde yıllık bazda %1,8 
yükseldiği belirtilirken, bu rakam 
Haziran ayında %1,9 seviyesindeydi. 
Altyapı ve tarımsal üretimde büyük 
zararlara neden olan sel felaketinin 
TÜFE üzerinde yukarı yönlü baskısı 
olacağı beklentisine rağmen, TÜFE 
%3’lük resmi hedefin çok altında 
seyretmektedir..

Kaynak: Bloomberg sitesinden 
tercüme edilmiştir. 

inşaat hariç tutularak hesaplanan 
sanayi üretimi %1,5 artarken, 
sermaye ve tüketim mallarında 
üretim sırasıyla %3,5 ve %1,2 artış 
kaydetti. Haziran ayında ara malı 
üretiminin %0,7 ve enerji üretiminin 
%2,7 daraldığı belirtildi.

Kaynak: Destatis sitesinden tercüme 
edilmiştir.
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Japonya Merkez Bankası'ndan Sınırlı 
Genişleme Adımı

Avustralya Merkez Bankası
Faiz Düşürdü
  

J aponya Merkez Bankası (BOJ), 
29 Temmuz’daki politika 

toplantısında, hisse senedi fonları 
(ETF) alımlarını genişletti ve dolar 
borç verme programını ikiye katladı, 
ancak parasal teşviğin temel kısmını 
oluşturan devlet tahvili alımlarında 
herhangi bir değişikliğe gitmekten 
kaçındı. BOJ Başkanı Haruhiko 
Kuroda ve başkanlık ettiği kurul 
Tokyo’da yaptığı açıklamada, ETF 
alım programını yıllık 6 trilyon 
yene (58 milyar dolar) genişlettiğini 
duyurdu. Merkez bankası, parasal 
tabanı yıllık genişletme hedefini 
80 trilyon yende (779 milyar 
dolar) tuttu. BOJ parasal tabandaki 
artışı temel olarak devlet tahvili 
varlıklarındaki artış yoluyla 
gerçekleştiriyor. BOJ ayrıca, gösterge 
faizi değiştirmeyerek -%0,1’d e 

A vustralya Merkez Bankası 
düşük enflasyonu artırmak ve 

ekonomiyi canlandırmak için, piyasa 
beklentisi paralelinde faiz oranlarını 
25 baz puan düşürerek %1,5’e 
indirdiğini açıkladı. Son faiz indirimi 
Mayıs ayında gerçekleşmişti. Merkez 
Bankası Başkanı Glenn Stevens faiz 
indiriminin sebebi olarak düşük 
enflasyon oranını işaret ederken, 
son dönemde gelen verilerin 

bırakırken, dolar cinsinden borç 
verme programını ise 24 milyar 
dolara çıkardı. Kuroda bu adımı 
atarak, büyüme ve enflasyonu 
canlandırmak için 28 trilyon yen 
tutarında mali teşvik programı 
açıklayan Başbakan Shinzo Abe'ye 
destek vermiş oldu.

Kaynak : Bloomberg web sitesinden 
tercüme edilmiştir. 

enflasyonun düşük seyrini devam 
ettireceği gösterdiği vurguladı. 
Enflasyon oranı ülkede hala Merkez 
Bankası’nın %2-3’lük hedefinin çok 
altında %1 seviyelerde bulunuyor. 
Stevens ayrıca, düşük yatırımlara 
rağmen ülke ekonomisinin ılımlı 
büyümesinin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Businessinsider web 
sitesinden tercüme edilmiştir.

İngiltere Brexit Öncesi 
%0,6 Büyüdü

Fitch:
Brexit Sonrası
Makro Riskler Kötüleşti

B rexit referandumu öncesindeki belirsiz 
ortama rağmen, İngiltere ekonomisi 

2016 yılının ikinci çeyreğinde beklentinin 
üzerinde performans sergiledi. Ulusal İstatistik 
Ofisi'nin (ONS) açıkladığı öncü göstergelere 
göre, İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğindeki 
%0,4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir 
önceki çeyreğe kıyasla %0,6 büyüdü. Bu oran 
ekonomistlerin %0,5 büyüme beklentilerini aşmış 
oldu. Bu performansta, İngiliz ekonomisinin 
motoru olan hizmetler sektöründeki %0,5’lik 
büyüme etkili olurken, imalat sanayii ise birinci 
çeyrekteki %0,2’lik gerilemenin ardından ikinci 
çeyrekte %1,8 büyüme kaydederek büyümeye 
katkı yapan diğer önemli sektör olarak dikkat 
çekti. Diğer taraftan, aynı dönemde inşaat sektörü 
ise %0,4’lük düşüş kaydetti. Verilere bakıldığında 
Brexit referandumu öncesi için büyümenin 
halen güçlü kaldığı görülse de, ekonomistler bu 
büyümenin Nisan ayındaki güçlü performanstan 
kaynaklandığının altını çizdi.

Kaynak: Telegraph web sitesinden tercüme 
edilmiştir. 

U luslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Fitch yaptığı 2016 Küresel Görünüm 

açıklamasında, küresel ekonomik görünümün 
Brexit sonrası dönemde kötüleşmeye başladığı 
ve bu nedenle Merkez Bankaları’nın para 
politikasında normalleşme sürecinin biraz daha 
ertelenebileceğini belirtti. Gelişmiş ekonomilerin 
büyüme ortalamasının önümüzdeki iki yılda 
%1,5 düzeylerinde seyredeceğini ifade eden Fitch, 
küresel büyümenin 2018’den önce %3 seviyesine 
ulaşmasının zor olduğunu öne sürdü. Avro Bölgesi 
ve İngiltere’nin 2017 yılı büyüme tahminini 0,2 
puan indirerek, sırasıyla %1,4 ve %0,9’a indirdi. 
Güçlü dolar ve Avro Bölgesindeki zayıflık nedeniyle 
ABD’nin büyüme tahminlerinde 0,1 puan indirim 
yapan Fitch, Çin’in 2016 yılı büyüme beklentisini 
%6,5’e yükseltti.

Kaynak: Fitchratings  web sitesinden tercüme 
edilmiştir.
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Güneş enerjisiyle çalışan Karma Revero geliyor
Otomotiv dünyasının son yıllardaki gündemi haline gelen hibrit otomo-
bil sektörüne yeni bir güç daha eklendi. Karma 2007 yılından bu yana 
faaliyet gösteren bir firma olmasına rağmen kötü gidişine engel olama-
mıştı. Çinli yatırımcılar tarafından iflasın eşiğinden döndürülen Karma 
yeni modelini de görücüye çıkarmayı planlıyor. Spor çizgili sedan Reve-
ro tasarım itibariyle de heyecan verici görünüyor. Şirket yetkilileri yaptı-
ğı açıklamada yeni modelin seri üretimi olmayacağı ve kısıtlı bir müşteri 
kitlesine erişmeyi planladıklarını duyurdu. Bununla birlikte Revero’ya 
ait özel üretim, farklı modeller de görmemiz mümkün olacak. 

Yeni iPhone modellerinde 
çözünürlük yükselebilir

İnternete sızdırılan yeni panel 
görselleri, ekran çözünürlüğü 
hakkında da ipuçları veriyor. 
Japan Display tarafından 
üretildiği belirtilen yeni LCD 
paneller, 4.7 inçlik modelde 
Full HD, 5.5 inçlik modelde ise 
2560x1440 piksel çözünürlük 
sunuyor..

Tesla, Autopilot 
sistemine daha fazla 
sensör kazandıracak
Electrek'in yeni raporuna göre 
Tesla'nın yeni nesil Autopilot 
platformu daha çok radar 
ve kamera sensörüne sahip 
olacak. Şu anki sistemde 
aracın ön iki köşesinde birer 
radar bulunurken yeni nesille 
birlikte sisteme 4 tane daha 
radar modülü eklenecek. 
Bunun yanısıra yalnızca bir 
adet bulunan ön yüz kamera 
sayısı da üçe çıkacak. Diğer 
otomobil üreticilerine göre 
otonom sürüş güvenliği 
açısından gerekli görülen 
LIDAR sensörlerinin ise 
Tesla'nın Autopilot sistemine 
eklenmeyeceği belirtiliyor. 

HP Powerup Backpack ile şarjınızı sırtınızda taşıyın
Sadece mobil cihazlar değil, dizüstü bilgisayarların da sürekli şarja ihtiyacı 

var. HP, bu açıdan farklı bir ürün geliştirmiş. HP Powerup Backpack adındaki 
sırt çantası, 22400mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor ve batarya çantanın 

en alt kısmına entegre edilmiş. Kullanıcılar, böylece hem sırt çantası hem de 
taşınabilir şarj istasyonuna sahip oluyor.

Hyundai i30 Paris Otomobil Fuarı'nda Tanıtılacak
2017 modeliyle i30'un tamamen farklı bir dokuya sahip olacağını belirten Hyundai, 
fiyat performans oranının en iyi otomobillerinden birini satışa sunacak. Merakla 
beklenen Hyundai i30'un Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkması bekleniyor. 
Yeni modelle birlikte i30'da değişen tek şey tasarım olmayacak. Zira güvenlik, konfor 
ve mobil çözümler ön planda olan diğer unsurlar.Firma yetkililerinin yapmış olduğu 
açıklamaya göre i30 2017 modeliyle birlikte C sınıfı otomobil segmentinde yüksek kalite 
hissini yaşatmak istediklerini ve yeni tasarımla eski modellere ve aynı segmentin rakip 
otomobillerine göre daha şık ve modernize edilmiş çizgiler yakaladıkları belirtiliyor.

Türk yazılım sektörüne 
ekonomi bakanlığından 

büyük teşvik
Türkiye’de yazılım sektörünün 
gelişmesi ve bu alanda faaliyet 

gösteren şirketlerin gelirlerini de 
artırarak küresel ölçekte söz sahibi 

olmaları adına önemli bir çalışmaya 
başlanıyor.
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Audi'den geleceğin 
süspansiyon sistemi: eROT
Bilindiği üzere hibrit ve elektrikli araçlar frenleme esnasında oluşan 
ısıyı elektrik enerjisine çevirerek kullanabiliyorlar, Audi'li mühendisler 
de çalışmalar sonucu bu tarz bir elektrik kazanımının başka sistemden 
de yapılabileceğini bulmuş durumda. Daha önceden süspansiyon 
sistemindeki şok emicilerin yukarı aşağı hareketinden elektrikli 
oluşturulabileceğini belirten Audi bu mantıkla çalışan ilk prototip 
sistemi olan eROT'u basın açıklamasıyla duyurdu. 48 volt elektrik 
sistemiyle bütünleşik gelen bu yeni süspansiyon Audi'nin belirttiğine 
göre hem ekstra elektrik kazancı hem de arttırılmış süspansiyon 
ayarlanabilirliği sağlayacak 

Google’dan drone’lar için görüntülü
görüşme patenti
Artık birer eğlence aracı olmaktan çıkarak kargo teslimi, havadan gö-
rüntüleme, doğal afetler sonrası hasar tespiti ve vahşi yaşamın gözlen-
mesi gibi oldukça geniş bir alanda kullanılan drone’lar Google’ın son 
patentiyle birlikte sıra dışı bir alana daha adım atmaya hazırlanıyorlar. 
Gelişmiş video konferans sistemi “telepresence” ile ilgili yeni bir patent 
alan teknoloji devi, insansız hava araçlarının üzerine kamera ve ekran 
yerleştirerek video konferans yapılmasını sağlayacak. Fakat ortak kanı 
zaten kısmen zor ve sıkıcı olan görüntülü konuşmaların drone’larla bir-
likte daha da problemli bir hal alacağı yönünde. 

Dünyanın ilk sanal 
gerçeklik uydusu
Sanal gerçeklik kameralarıyla 
donatılmış tarihin ilk uydusu 
artık uzaya fırlatılmak için gün 
sayıyor. Uzayı sanal gerçeklik 
gözlüklerimize getirecek olan 
SpaceVR projesi önümüzdeki 
yaz itibariyle hayata geçecek. 4K 
sensörleriyle uzaydan dünyayı 
görüntüleyecek. 

Yeni Mercedes Maybach Geliyor!
Esasında uçak motoru üretmek için 1909 yılında Wilhelm 

Maybach tarafından kurulan Maybach, 60’ların başında ise 
Mercedes bünyesine katıldı. 62 Landaulet, Exelero ve Maybach 

S600 gibi birçok efsane modelle karşımıza çıkan Mercedes 
Maybach, yok artık dedirtmek için yeniden geliyor. Penple 

Beach’te tanıtılacak olan yeni Mercedes Maybach için ilk 
ipucunu sosyal medyadan veren firma, Mercedes ve Mercedes’in 

tasarım şefi Gorden Wagener’in Instagram hesaplarından 
otomobile ait ilk görseli paylaştı.

“Ateşli ve Havalı. Yaklaşık 6 metrelik nihai lüks.” açıklaması ile 
paylaşılan görselde ise oldukça uzun bir motor kaputu, aşağı 
doğru şekillendirilen arka taraf ve coupe tavan çizgisi dikkat 

çekiyor.

Mercedes'ten dünyanın ilk 
elektrikli kamyonu: Urban eTruck

Avrupa'lı otomotiv üreticileri yeşil enerjili 
araçlara yatırımlarını her geçen gün daha 

da arttırmaya devam ediyor. Hafta başında 
Audi 3 yeni elektrikli modelini duyuran Audi 

sonrası Porsche firması Mission E'yi hayata 
geçirmek için işe alacağı kişi sayısını 1400'e 

çıkardığını duyurmuştu. Bir yeni haber de 
Daimler'den geldi, diğer firmaların aksine 

firmadan ticari odaklı bir duyuru geldi. İlk 
fosil yakıtla çalışmayan ufak kamyon modeli 

Mercedes-Benz Urban eTruck duyuruldu.
Diğer elektrikli araçlarda olduğu gibi 

oldukça sessiz çalışan araç 26 ton yük taşıma 
kapasitesine sahip. İlk elektrikli büyük 

araç konsepti olan model geçtiğimiz hafta 
duyurulan Tesla'nın üzerinde çalıştığı araç 

projesini de bu konuda geride bırakmış 
durumda. Büyük araçların uzun mesafelerde 
kullanıldığını göz önüne aldığımızda 200km 

menzile sahip araç bu konuda biraz zayıf 
kalıyor.

Renault ZOE Fransa elektrikli 
araç pazarının %38'ine sahip

Fransa'daki Haziran 2016 dönemi elektrikli 
araç satış rakamları EV Sales blog tarafından 

duyuruldu. Yıldan yıla karşılaştırırsak 
pazarda durgunluk yaşandığı ortaya çıkıyor. 
Rakamlara bakacak olursak ülkede Haziran 

ayında toplam 3427 adet elektrikli araç teslimi 
yapıldı, geçen yıl ise bu sayı 3418 adetti. 

Yine de Fransa elektrikli araç piyasasının yıl 
sonunda 45 bin adeti geçeceği ön görülüyor.

  Elektrikli araçların ülkenin toplam araç 
satışındaki oranı ise Haziran itibariyle %1.69 
seviyesinde. Sıralamaya baktığımızda ilk 5'te 

yer alan araçların hepsi tamamen elektrikli 
modellerden oluşurken bu durum Ocak 

2015'den sonra ülkede ilk defa oluşuyor.
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2016 yılın ilk yedi ayında %3,7 azaldı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Otomobil pazarı %2,
hafif ticari araç pazarı %8,9 azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2016 yılı ilk yedi ayında 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,69 
azalarak 497.350 adet olarak gerçekleşti. 2015 
yılı yedi aylık dönemde 516.386 adet toplam 
pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2016 yılı ilk yedi ayında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,04 
azalarak 384.048 adete geriledi. 2015 yılı aynı 
dönemde 392.064 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı ilk yedi 
ayında geçen yıla göre %8,86 oranında 
azalarak 113.302 adete geriledi. Geçen yıl aynı 
dönemde 124.322 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 58.533 adet oldu. 83.836 adet olan 
2015 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazar toplamına göre satışlar %30,18 
oranında küçüldü.

2016 yılı Temmuz ayında otomobil satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre %29,04 azaldı 
ve 45.566 adet oldu. Geçen sene 64.218 adet 
satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç 
pazarı 2015 yılının Temmuz ayına göre %33,9 
daraldı ve 12.967 adet olarak gerçekleşti. 
Geçen sene 19.618 adet satışa ulaşılmıştı.

2016 yılı Temmuz sonu itibari ile 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %1,5, 1600-
2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %10,20 ve 2000cc üstü 
otomobillerde %31,13 azalış görüldü. 2016 
yılı ilk yedi ayında 35 adet elektrikli otomobil 
satışı gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 
yılı Temmuz ayında %30 azaldı. Otomobil 
pazarı  ise %29, hafif ticari araç pazarı da 
%34 azaldı.
2016 yılı Temmuz sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon değerlerine göre 
en yüksek paya %46,49 oranıyla 100-120 gr/

km arasındaki otomobiller 178.538 adet ile 
sahip oldu.

2016 yılı Temmuz sonunda dizel otomobil 
satışlarının payı %62,87’ye ve otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı %57,13’e 
yükseldi.

2016 yılı Temmuz sonu otomobil pazarı 
segmentinin %81,75’ini yine vergi oranları 
düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer 
alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%49,78 pay alan C (191.179 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%48,81 pay, 187.458 adet) oldu.

2016 yılı Temmuz sonu Hafif Ticari Araç 
Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, 
en yüksek satış adetine %70,88 pay ile 
Van (80.304 adet), ardından %11,96 pay 
ile Kamyonet (13.551 adet), %9,22 pay ile 
Minibüs (10.452 adet) ve %7,94 pay ile Pick-
up (8.995 adet) yer aldı..

2016

2015

10 Yıllık Ort.

34.615

32.713 52.824 82.948 84.887 93.904 91.540 58.533

55.331 83.302 91.602 81.542 86.158 83.836 82.577 64.025 64.255 84.601 156.173

29.969 39.723 60.577 62.142 67.038 64.498 55.803 56.001 61.033 53.511 62.374 113.375
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2016/2015 (%)

2015/2014 (%)

-5,49 -4,53 -0,42 -7,33 15,6 6,25 -30,18

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-
Temmuz döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
%8,86 oranında 
azalarak 113.302 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
124.322 adet satışa 
ulaşılmıştı.

2016 yılı Temmuz 
ayı Hafif Ticari Araç 
Pazarı geçen yılın 
aynı ayına göre 
%33,9 oranında 
azalarak 12.967 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene Temmuz ayında 
19.618 adet satış 
gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Temmuz ayı 
ortalama satışlara 
göre %23,27 azaldı.
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2015 Temmuz Sonu 2016 Temmuz Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 375.687 % 95,82 370.062 % 96,36 % -1,50 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 12.954 % 3,30 11.633 % 3,03 % -10,20 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 3.366 % 0,86 2.318 % 0,60 % -31,13 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 14 % 0,00 18 % 0,00 - % 3 % 18

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

≥ 121 kW Elektrikli 43 % 0,1 17 % 0,00 - % 15 % 18

Toplam 392.064 % 100,0 384.048 % 100,0 % 2,04 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2015 Temmuz Sonu 2016 Temmuz Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 40.824 % 10,41 50.082 % 13,04 % 22,68

≥ 100 - < 120 gr/km 164.416 % 41,94 178.538 % 46,49 % 8,59

≥ 120 - < 140 gr/km 115.324 % 29,41 94.920 % 24,72 % -17,69

≥ 140 - < 160 gr/km 56.205 % 14,34 48.393 % 12,60 % -13,90

≥ 160 gr/km 15.295 % 3,90 12.115 % 3,15 % -20,79

Toplam 392.064 % 100,0 384.048 % 100,0 % -2,04

Dizel
2015 Temmuz Sonu 2016 Temmuz Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 10 % 0,40 0 % 0,00 % -100,00

B (Entry) 69.825 % 57,46 74.794 % 61,53 % 7,12

C (Compact) 131.470 % 64,22 124.367 % 65,05 % -5,40

D (Medium) 31.160 % 64,96 34.739 % 62,73 % 11,49

E (Luxury) 5.558 % 43,70 5.418 % 44,98 % -2,52

F (Upper Luxury) 2.372 % 90,67 2.140 % 80,33 % -9,78

Toplam 240.395 % 61,32 241.458 % 62,87 % 0,44

Otomatik Şanzıman
2015 Temmuz Sonu 2016 Temmuz Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 1.909 % 75,45 983 % 80,24 % -48,51

B (Entry) 39.766 % 32,72 48.543 % 39,94 % 22,07

C (Compact) 97.522 % 47,64 105.499 % 55,18 % 8,18

D (Medium) 40.566 % 84,56 49.674 % 89,69 % 22,45

E (Luxury) 12.715 % 99,98 12.046 % 100,00 % -5,26

F (Upper Luxury) 2.616 % 100,00 2.664 % 100,00 % 1,83

Toplam 195.094 % 49,76 219.409 % 57,13 % 12,46

2016 yılı Temmuz sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,36 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 
370.062 adet ile sahip oldu. Ardından %3,03 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,60 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2015 yılı 
aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %1,5, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %10,20 ve 2000cc 
üstü otomobillerde %31,13 azalış görüldü. 2016 yılı ilk yedi ayında 85kW altı 18 adet ve 121kW üstü 17 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2016 yılı Temmuz sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %46,49 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller (178.538 adet) ve ardından yine %24,72 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (94.920 adet ) sahip oldu.

2016 yılı Temmuz sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %0,44 oranında arttı. 2016 yılı Temmuz sonu otomobil satış adetleri, 
2015 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %61,32’den %62,87’ye (241.458 adet) yükseldi.

2016 yılı Temmuz sonu otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2015 yılı aynı döneme göre %12,46 arttı. 2016 yılı Temmuz sonu otomobil satış 
adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %49,76’dan %57,13’e (219.409 adet) yükseldi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2016 Ocak-Haziran 
döneminde yüzde 10,1 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv 
pazarı 2016 yılı Ocak-Haziran 
döneminde %9,5 arttı ve 
9.092.163 adet seviyesinde 
gerçekleşti. 2015 yılının aynı 
döneminde toplam 8.304.237 
adet satış gerçekleşmişti.

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

İsviçre’de %2,3 düşüş yaşandı. 2016 yılının 
aynı döneminde satışlarını en çok artıran 
ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda %38,5, 
Litvanya %25,9 ve Macaristan %24,1 
oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2016 yılı Haziran ayında %7,3 
arttı ve 1.700.401 adet seviyesinde gerçekleşti. 
2015 yılı aynı ayında ise toplam 1.584.535 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2016 yılı Haziran ayında daralma yaşayan 
ülkeler; %32,2 ile Romanya, %5,7 ile İsviçre, 
%5,2 ile Bulgaristan, %1,3 ile Norveç ve %0,4 
ile İngiltere oldu. Satışlarını en çok artıran 
ilk üç pazar sıralamasında; Letonya %53,2, 
Hırvatistan %32,7 ve Macaristan %31,1 
oranlarıyla yer aldı. 2016 yılı Ocak-Haziran 
döneminde Türkiye, %1,45 artış ile Avrupa 
otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke 
konumunda yer aldı.

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (HAZİRAN 2016/2015)

HAZİRAN 2016 HAZİRAN 2016 DEĞİŞİM % OCK-HAZ. 2016 OCK-HAZ. 2015 DEĞİŞİM %

ALMANYA 365.248 336.292 8,6 ALMANYA 1.860.099 1.732.762 7,3

İNGİLTERE 292.466 293.559 -0,4 İNGİLTERE 1.612.602 1.563.293 3,2

FRANSA 272.678 266.350 2,4 FRANSA 1.317.564 1.208.945 9,0

İTALYA 179.608 158.950 13,0 İTALYA 1.125.151 937.839 20,0

İSPANYA 141.313 126.271 11,9 İSPANYA 710.565 631.945 12,4

TÜRKİYE 91.540 86.158 6,2 TÜRKİYE 438.817 432.550 1,4

BELÇİKA 62.484 55.305 13,0 BELÇİKA 347.445 322.835 7,6

HOLLANDA 46.722 42.740 9,3 POLONYA 240.539 202.063 19,0

POLONYA 44.157 34.554 27,8 HOLLANDA 234.440 233.493 0,4

İSVEÇ 40.996 36.265 13,0 İSVEÇ 213.072 190.343 11,9

AVUSTURYA 37.469 33.489 11,9 AVUSTURYA 190.336 177.716 7,1

İSVİÇRE 34.149 36.230 -5,7 İSVİÇRE 173.479 177.807 -2,3

ÇEK CUM. 27.595 22.704 21,5 ÇEK CUM. 142.134 121.340 17,1

DANİMARMA 27.443 24.553 11,8 DANİMARKA 135.966 121.014 12,4

PORTEKİZ 26.629 23.875 11,5 PORTEKİZ 135.244 114.954 17,7

NORVEÇ 16.592 16.806 -1,3 İRLANDA 119.742 96.994 23,5

FİNLANDİYA 11.945 9.977 19,7 NORVEÇ 93.529 90.168 3,7

MACARİSTAN 11.544 8.805 31,1 FİNLANDİYA 72.124 62.921 14,6

YUNANİSTAN 9.519 9.377 1,5 MACARİSTAN 56.080 45.202 24,1

SLOVAKYA 9.062 8.022 13,0 YUNANİSTAN 50.283 46.417 8,3

SLOVENYA 7.315 6.149 19,0 SLOVAKYA 47.792 40.385 18,3

HIRVATİSTAN 6.967 5.250 32,7 ROMANYA 41.980 39.380 6,6

ROMANYA 6.464 9.540 -32,2 SLOVENYA 39.933 35.436 12,7

LÜKSEMBURG 5.571 4.916 13,3 LÜKSEMBURG 30.632 27.545 11,2

İZLANDA 2.994 2.710 10,5 HIRVATİSTAN 29.786 24.658 20,8

BULGARİSTAN 2.893 3.051 -5,2 BULGARİSTAN 14.661 13.799 6,2

İRLANDA 2.488 2.247 10,7 ESTONYA 13.798 12.292 12,3

ESTONYA 2.309 2.234 3,4 İZLANDA 13.129 9.479 38,5

LETONYA 2.244 1.465 53,2 LİTVANYA 12.191 9.685 25,9

LİTVANYA 2.187 1.805 21,2 LETONYA 9.871 8.067 22,4

KIBRIS 1.350 1.044 29,3 KIBRIS 7.726 5.460 41,5

TOPLAM 1.700.401 1.584 7,3 TOPLAM 9.092.163 8.34.237 9,5
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: TEMMUZ 2016

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 33 33 0 0 33 33

ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2

AUDI 905 905 0 0 905 905

BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 1.856 1.856 0 0 1.856 1.856

CHERY 22 22 0 0 22 22

CITROEN 1.221 1.221 100 477 577 100 1.698 1.798

DACIA 2.680 2.680 320 320 0 3.000 3.000

DS 19 19 0 0 19 19

FERRARI 0 0 0 0 0 0

FIAT 2.678 171 2.849 2.771 309 3.080 5.449 480 5.929

FORD 242 2.025 2.267 3.733 370 4.103 3.975 2.395 6.370

GEELY 0 0 0 0 0

HONDA 376 612 988 0 376 612 988

HYUNDAI 1.968 1.286 3.254 153 153 1.968 1.439 3.407

INFINITI 6 6 0 0 6 6

ISUZU 0 47 73 120 47 73 120

IVECO 0 89 89 0 89 89

JAGUAR 35 35 0 0 35 35

JEEP 99 99 0 0 99 99

KARSAN 0 138 138 138 0 138

KIA 1.435 1.435 211 211 0 1.646 1.646

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 103 103 0 0 103 103

LEXUS 4 4 0 0 4 4

MASERATI 1 1 0 0 1 1

MAZDA 127 127 0 0 127 127

MERCEDES-BENZ 1.651 1.651 253 253 0 1.904 1.904

MINI 83 83 0 0 83 83

MITSUBISHI 45 45 24 244 268 24 289 313

NISSAN 1.212 1.212 110 110 0 1.322 1.322

OPEL 3.495 3.495 0 0 3.495 3.495

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.497 1.497 156 463 619 156 1.960 2.116

PORSCHE 32 32 0 0 32 32

PROTON 0 0 0 0 0 0 0

RENAULT 2.006 3.507 5.513 761 761 2.006 4.268 6.274

SEAT 1.870 1.870 0 0 1.870 1.870

SKODA 1.661 1.661 0 0 1.661 1.661

SMART 5 5 0 0 5 5

SSANGYONG 23 23 10 10 0 33 33

SUBARU 74 74 0 0 74 74

SUZUKI 234 234 0 0 234 234

TATA 0 0 0 0 0

TOYOTA 2.141 754 2.895 310 310 2.141 1.064 3.205

VOLKSWAGEN 7.239 7.239 1.845 1.845 0 9.084 9.084

VOLVO 130 130 0 0 130 130

TOPLAM 9.411 36.155 45.566 6.969 5.998 12.967 16.380 42.153 58.533
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: TOPLAM OCAK-TEMMUZ 2016

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 443 443 0 0 0 0 443 443

ASTON MARTİN 0 18 18 0 0 0 0 18 18

AUDI 0 10.932 10.932 0 0 0 0 10.932 10.932

BENTLEY 0 3 3 0 0 0 0 3 3

BMW 0 14.620 14.620 0 0 0 0 14.620 14.620

CHERY 0 143 143 0 0 0 0 143 143

CITROEN 0 8.769 8.769 633 3.407 4.040 633 12.176 12.809

DACIA 0 20.813 20.813 0 2.662 2.662 0 23.475 23.475

DS 0 176 176 0 0 0 0 176 176

FERRARI 0 12 12 0 0 0 0 12 12

FIAT 24.162 1.692 25.854 23.800 2.663 26.463 47.962 4.355 52.317

FORD 3.555 19.888 23.443 31.683 2.221 33.904 35.238 22.109 57.347

GEELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONDA 4.394 4.505 8.899 0 0 0 4.394 4.505 8.899

HYUNDAI 12.078 13.873 25.951 0 986 986 12.078 14.859 26.937

INFINITI 0 39 39 0 0 0 0 39 39

ISUZU 0 0 0 1.374 334 1.708 1.374 334 1.708

IVECO 0 0 0 0 1.062 1.062 0 1.062 1.062

JAGUAR 0 226 226 0 0 0 0 226 226

JEEP 0 1.149 1.149 0 0 0 0 1.149 1.149

KARSAN 0 0 0 1.053 0 1.053 1.053 0 1.053

KIA 0 7.073 7.073 0 2.156 2.156 0 9.229 9.229

LAMBORGHINI 0 3 3 0 0 0 0 3 3

LANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 0 1.185 1.185 0 0 0 0 1.185 1.185

LEXUS 0 22 22 0 0 0 0 22 22

MASERATI 0 23 23 0 0 0 0 23 23

MAZDA 0 823 823 0 0 0 0 823 823

MERCEDES-BENZ 0 16.094 16.094 0 4.202 4.202 0 20.296 20.296

MINI 0 862 862 0 0 0 0 862 862

MITSUBISHI 0 392 392 268 1.965 2.233 268 2.357 2.625

NISSAN 0 14.520 14.520 0 624 624 0 15.144 15.144

OPEL 0 27.553 27.553 0 0 0 0 27.553 27.553

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 12.298 12.298 1.014 4.235 5.249 1.014 16.533 17.547

PORSCHE 0 370 370 0 0 0 0 370 370

PROTON 0 51 51 0 0 0 0 51 51

RENAULT 36.150 21.880 58.030 0 7.038 7.038 36.150 28.918 65.068

SEAT 0 10.453 10.453 0 0 0 0 10.453 10.453

SKODA 0 14.766 14.766 0 0 0 0 14.766 14.766

SMART 0 70 70 0 0 0 0 70 70

SSANGYONG 0 282 282 0 122 122 0 404 404

SUBARU 0 846 846 0 0 0 0 846 846

SUZUKI 0 1.340 1.340 0 0 0 0 1.340 1.340

TATA 0 0 0 0 9 9 0 9 9

TOYOTA 17.173 5.235 22.408 0 2.365 2.365 17.173 7.600 24.773

VOLKSWAGEN 0 50.960 50.960 0 17.426 17.426 0 68.386 68.386

VOLVO 0 2.134 2.134 0 0 0 0 2.134 2.134

TOPLAM 97.512 286.536 384.048 59.825 53.477 113.302 157.337 340.013 497.350
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Otomotiv ihracatı engel tanımadı

Türkiye otomotiv endüstrisi, Temmuz 
ihracatı artan tek sektör olurken, toplam 

ihracattan aldığı payını da 2008 yılından bu 
yana kaydedilen en yüksek seviye olan yüzde 
19,7’ye çıkardı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği'nin (OİB) Temmuz ayı raporuna göre, 
sektör ihracatı Temmuz ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1,7 milyar 
dolar oldu. Temmuzda AB ülkelerine yüzde 
10 artışla 1,3 milyar dolar ihracat kaydeden 
sektörün Ocak-Temmuz dönemi dış satımı 
da yüzde 11 yükselişle 13,4 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.

Ürün grubundaki artış yüzde 25

Ürün grubu bazında ihracat artışı önceki 
aylarda olduğu gibi Temmuz ayında da sürdü.

Geçen ay binek otomobil ihracatı yüzde 
25 artarak 608 milyon dolar, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 4 
yükselerek 381 milyon dolar oldu. Otomotiv 
yan sanayi ihracatı ise yüzde 12 azalarak 597 
milyon dolar, otobüs, minibüs ve midibüs 
ihracatı da yüzde 4 düşerek 86 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Binek otomobiller ürün 
grubunda en büyük pazar olan İtalya'ya 
ihracat yüzde 113 gibi yüksek bir oranda 
artış gösterdi. Yine önemli pazarlardan 
Almanya'ya yüzde 157, Slovenya’ya yüzde 24, 
Polonya'ya yüzde 94 ihracat artışı oldu. Diğer 
önemli pazarlardan İsrail'e ise yüzde 21, 
Birleşik Krallık'a da ihracatta yüzde 54 düşüş 
yaşandı.

Otomotiv yan sanayi ürün grubunda en 
fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya dış 
satımda yüzde 8 düşüş yaşanırken, İran'a 
yüzde 75, Romanya'ya da yüzde 12 artış 
kaydedildi. Yan sanayinin diğer önemli 
pazarlarından İtalya’ya ihracatta ise yüzde 16, 

Fransa'ya yüzde 6, Birleşik Krallık'a yüzde 
22, ABD'ye yüzde 36 ve Belçika'ya yüzde 
24 düşüş yaşandı. Eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar grubunun en büyük ihracat 
pazarı Birleşik Krallık'a yüzde 35 düşüş 
olmasına rağmen, diğer önemli pazarlardan 
Hollanda'ya yüzde 160, Slovenya'ya yüzde 
52, ABD'ye yüzde 100 ve Almanya’ya yüzde 
46 ihracat artışı kaydedildi. Otobüs, minibüs 
ve midibüs ürün grubunda ise en önemli 
pazarlardan Fransa’ya yüzde 21, Almanya’ya 
da yüzde 24 ihracatta düşüş oldu. Suudi 

Arabistan ise bu ürün grubunda çok yüksek 
artış ile en fazla ihracat yapılan ikinci ülke 
konumuna yerleşti.

Almanya'ya ihracat yüzde 14, İtalya'ya 
yüzde 33 arttı

Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük 
pazarı olan Almanya'ya ihracat Temmuz 
ayında yüzde 14 artarak 272 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yönelik artışta binek otomobiller 
ihracatının yüzde 157 gibi rekor seviyede 
artması etkili oldu. İkinci büyük pazar 
İtalya'ya ihracat da yüzde 33 artışla 189 
milyon dolara yükseldi. İtalya'daki yükselişte 
binek otomobiller ihracatının yüzde 113 
artması etkili oldu. Endüstrinin üçüncü 
büyük pazarı Fransa'ya ihracat da yüzde 8 

artışla 179 milyon dolar olarak kaydedildi. 
Temmuz ayında sektörün diğer önemli 
pazarlarından Slovenya'ya yüzde 38, 
Hollanda'ya yüzde 47, Polonya'ya yüzde 71, 
İsveç'e yüzde 106, İran'a yüzde 75 ihracat 
artışı görülürken, Birleşik Krallık'a yüzde 
37, ABD'ye yüzde 18 ve Belçika'ya yüzde 25 
düşüş yaşandı. Birleşik Krallık'a olan düşüşte 
bu ülkeye yönelik eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 35, yan 
sanayi ihracatının da yüzde 22 azalması 
etkili oldu. ABD'ye yönelik ihracata ise binek 

otomobiller ihracatının yüzde 100, yan sanayi 
ihracatının yüzde 36 düşüşü olumsuz etki 
yaptı.

AB'ye ihracat yüzde 10 arttı

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke 
grubunda en büyük pazarı AB’ye yönelik 
ihracatı Temmuz ayında da yükselişini 
sürdürdü.

Temmuz ayında AB ülkelerine 
gerçekleştirilen otomotiv ihracatı yüzde 
10 artışla 1,3 milyar dolar olurken, AB'nin 
sektör ihracatından aldığı pay da yüzde 78 
olarak gerçekleşti. Temmuz ayında alternatif 
pazarlar arasındaki eski Doğu Bloku 
ülkelerine yüzde 12 ihracat artışı olurken, 
Afrika ülkelerine dış satım ise yüzde 21 
geriledi..

Otomotiv sektörünün Ocak-
Temmuz dönemindeki ihracatı, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 11 artarak 13 milyar 462 
milyon dolara yükseldi.






