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   Değerli Okurlar,
Tüm dünyada ve ülkemizde de etkileri hızla artan koronavirüs 
salgını ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemde, insan hayatını her 
bakımdan önemli ölçüde etkiliyor.

Salgın ve sağlık tehdidi boyutunun; aşı, ilaç gibi bilimsel tekniklerle 
aşılması sonrası ekonomide kısa vadede yaratacağı resesyon kaçınılmaz 
görünüyor. 

Ekonomiyle ilgili beklentiler için açıklanan “IMF Dünya Ekonomik 
Görünüm” raporundaki göstergeler elbette önemli.

IMF son açıkladığı büyüme tahminlerinin tamamını aşağı yönlü revize 
ederek Dünya için -%3, Avrupa için -%7,5, Amerika için -%6,1 olarak 
açıkladı. 2008 krizi sonrası merkez bankaları para politikaları ile 
piyasalara yön verirken, bu sefer sıkıntı maliye politikaları ile aşılacak 
gibi görünüyor. 

IMF, aynı raporda küresel büyüme tahminini toparlanma yılı olarak 
gördüğü 2021 için %5,8 olarak açıkladı. Raporda ABD’nin büyüme 
tahmini 2021 için %4,5, AB’nin büyüme tahmini 2021 için %4,7, 
gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminlerini ise 2021 için %6,6 
olarak belirtti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye’nin büyüme 
tahminini 2020 için -%5, 2021 için ise %5 olarak açıkladı.

Önümüzdeki dönemde sağlık alanında gelişmelerle önce normal hayata 
dönüş, devamında para arzı ve düşük faiz ortamının bu toparlanmayı 
desteklemesi bekleniyor. 

İnsanın temel talep ve ihtiyaçları çok değişim göstermemekle beraber, iş 
yapış modelleri, süreçleri değişim kaydediyor. Örneğin 2000’li yılların 
başında başlayan yaygın internet kullanımı hayatımıza birçok değişim 
ve dönüşümü kazandırmakla beraber, barınma, beslenme, hareketlilik 
gibi temel ihtiyaçlarımız hala esas. 

Ekonomilere etki etmeye devam edecek olan pandemi kaynaklı sağlık 
parametresini iyi yönetebilen ülkelerin bu zorlu süreçten güçlenerek 
çıkacaklarını söylemek de mümkün.

Yaratacağı ekonomik hasarın toparlanması öncelikle öz sermaye 
kayıplarının restorasyonunu gerektirir. Bu durum yeni yatırımları 
geciktirebilir. İş süreçleri yeniden gözden geçirilecek, tüketici 
hassasiyetleri ve beklentileri anlaşılmaya çalışılacak, verimlilik artışı 
için çabalar ön plana çıkacaktır. 5G ve dijitalleşme, süreç ve ihtiyaçlara 
paralel olarak hızlanacaktır.

Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı 2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,3 artarak 150 
bin 860 adet, üretim %28 azalarak 352 bin 309 adet ve ihracat %32,6 
azalarak 286 bin 963 adet oldu. İhracat değeri ise %26,5 azalarak 7 
milyar 751 milyon dolar seviyesine ulaştı. 

Bildiğiniz gibi Otomotiv Distribütörleri Derneği olarak sahip 
olduğumuz veri tabanından yararlanarak, her ay otomotiv sektörünün 
satış verileri kapsamında detaylı raporlar açıklıyoruz. Türkiye Otomotiv 
Sektörü Mayıs 2020 satış verilerini Haziran 2020’nin ilk günlerinde 
ODD web sitesinde “Raporlar” başlığından takip edebilirsiniz 
(www.odd.org.tr).
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Dergimizin 87. sayısında Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 
Genel Sekreteri Eric-Mark Huitema’nın AB otomotiv sektörünün 
ve Avrupalıların pandemiden ne şekilde etkilendiğini paylaştığı 
değerlendirme, LMC’nin “Covid-19’un Küresel Otomotiv Sektörüne 
Etkisi” raporu, PwC Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektörü Lideri 
Bilgütay Yaşar, KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv 
Sektör Lideri Hakan Ölekli ve EY Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri 
Serdar Altay’ın pandeminin Türkiye ve dünya otomotiv sektöründeki 
etkilerini değerlendirdikleri makale ve söyleşiler, McKinsey’nin 
Covid-19 sürecinden ekonomik çıkış senaryolarını analiz ettiği raporu, 
Deloitte’un işletmelerin salgında atmaları gereken adımları sıraladığı 
çalışması, TEPAV Program Danışmanı Dr. Fatih Özatay ve TEPAV 
Bölge Çalışmaları Program Direktörü ve İcra Direktörü Dr. Güven 
Sak’ın salgın birkaç çeyrek sürerse ekonomik anlamda bizi nelerin 
bekleyebileceğine dair kaleme aldıkları makale, IMF’nin Nisan 2020’de 
açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Boğaziçi Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burçay Erus’un pandeminin 
ekonomik etkilerini değerlendirdiği söyleşi, haberler, araştırmalar ve 
ODD otomotiv sektörü verileriyle karşınızdayız. 

ODD olarak tüm süreçlerimizi gözden geçirerek, bu dönem için 
aldığımız önlemler kapsamında, ODD Dergi’nin 87. sayısını basılı 
olarak değil yalnızca dijital ortamda, web sitemizde okurlarımızla 
buluşturuyoruz.

Son olarak temennimiz, koronavirüs salgınının en kısa zamanda tüm 
dünyada kontrol altına alınarak, normalleşme sürecine geçilebilmesidir. 
ODD Dergi’yi dijital ortamda, sağlıklı günlerde, keyifle okumanızı 
dileriz.
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“AB otomotiv sektörü 
ve milyonlarca 
Avrupalı için 
zor zamanlar”
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dijitalStüdyo.24x30.indd   1 24.04.2020   13:37



4

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

“Pandeminin seyri, olası senaryoları 
farklılaştıracaktır” 
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PwC Türkiye Endüstriyel Üretim 
ve Otomotiv Sektörü Lideri 
Bilgütay Yaşar

“Ertelenmiş talepler 
Temmuz 2020’de canlanabilir”
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EY Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri 
Serdar Altay
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“Dünyayı, öngörmesi 
zor bir dönem bekliyor” 
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KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim 
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Altınbaş Üniversitesi 
Öğretim Üyesi
Dr. Mahfi Eğilmez 

“Covid-19’un Küresel Otomotiv 
Sektörüne Etkisi” 
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“Covid-19 salgını bir değil, birkaç çeyrek sürerse ne olur?”
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Dr. Güven Sak 
TEPAV Bölge Çalışmaları Program Direktörü 
ve İcra Direktörü, TOBB ETÜ Rektörü

Dr. Fatih Özatay 
TEPAV Program Danışmanı
(Makroekonomi Çalışmaları Programı)

“Avrupa ve ABD ekonomileri 
2021 sonunda rahatlar”
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Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Burçay Erus
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) “Enflasyon Rapo-
ru 2020-II”yi 30 Nisan 2020’de yayımladı. Raporda yer alan var-
sayımlar ve ekonomik tahminler şöyle:

“Küresel talepteki toparlanmaya bağlı olarak 2021’de petrol ve 
ithalat fiyatları artış hızının daha yüksek olacağını varsayıyoruz. 
2020 yılı için Ocak Enflasyon Raporu’nda yüzde 11 olarak be-
lirlediğimiz gıda enflasyonu tahminini ise, işlenmemiş gıdadaki 
son dönem eğilimlerini ve turizmde öngörülen yavaşlamayı dik-
kate alarak yüzde 9,5 olarak güncelledik. 

Mevcut para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu 
altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı 
öngörülmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yıl sonunda 
yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e 
geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar ka-
zanacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 
2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta nokta-
sı yüzde 7,4), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 ara-
lığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam talep koşullarına ilişkin tahminlerimizi oluştururken, yakın 

TCMB, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini 
7,4 olarak güncelledi

KI
SA

 K
IS

A

dönemde belli sektörlerde üretime ara verilmesi ve işyerlerinin 
kapalı olması gibi arz yönlü unsurların etkisini de dikkate aldık. 
Bu doğrultuda, çıktı açığını 2020 yılı ikinci çeyreğinden itibaren 
aşağı yönlü güncelledik. Böylelikle toplam talep koşullarının bir 
önceki rapor dönemine göre enflasyonu düşürücü etkisinin güç-
lendiği bir görünüm esas aldık. Enflasyonu etkileyen tüm unsurlar 
ışığında 2020 yıl sonu enflasyon tahminini aşağı yönlü güncelle-
dik. Tahmine aşağı ve yukarı yönde etki eden unsurların birbirini 
dengelemesiyle 2021 yıl sonu tahminimizi değiştirmedik. 

2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,2’den yüzde 7,4’e 
güncelledik. Bir önceki Rapor dönemine göre çıktı açığında ya-
pılan aşağı yönlü güncelleme enflasyon tahminini 1,2 puan; gıda 
enflasyonu varsayımındaki düşüş ise tahmini 0,3 puan aşağı çe-
kiyor. Diğer taraftan, üretim ve satışlarda görülen düşüşe bağlı 
birim işgücü maliyet artışlarının yıl sonu enflasyon tahminine et-
kisini 0,5 puan olarak hesapladık. Bir önceki Rapor sonrasında 
Türk Lirası’nda görülen değer kaybına karşın, ham petrol fiyat-
larındaki keskin düşüşe bağlı olarak Türk Lirası cinsinden ithalat 
fiyatlarının yıl sonu enflasyon tahminine katkısının 0,2 puan ile 
sınırlı kalmasını bekliyoruz.”

Petrol Fiyatı 
Varsayımlarındaki 

Güncellemeler*
(ABD Doları/Varil)

İthal Fiyatı 
Varsayımlarındaki 
Güncellemeler*
(Endeks, 2010=100)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası 
Kurulu (PPK) Toplantısını 22 Nisan 2020’de gerçekleştirdi. 
TCMB’den yayımlanan toplantı notlarına göre, Mart ayında 
tüketici fiyatları yüzde 0,57 artmış, yıllık enflasyon 0,51 puan 
azalarak yüzde 11,86’ya gerilemiştir. Tüketici enflasyonunu 
aşağıya çeken temel unsur gıda ve enerji grupları olmuştur. 
Akaryakıt fiyatları, Türk Lirası’ndaki değer kaybına rağmen, 
uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte gerilemiş 
ve enerji grubu yıllık enflasyonu belirgin olarak azalmıştır. 
Nisan ayında yıl sonu enflasyon beklentilerindeki iyileşme 
sürmüştür. Ancak salgının seyri ile ilgili belirsizliklere bağlı 
olarak enflasyon tahmin belirsizliği bir miktar artmış; 12 
aylık enflasyon beklentilerinde her iki yönde uç değerlere 
atfedilen olasılıklarda bir miktar artış gözlenmiştir. Her açıdan 
normalleşmenin uzun sürmesi durumunda küresel ve yurt içi 
büyüme görünümündeki zayıflama daha belirgin olabilecek 
ve ilave tedbir gereksinimi ortaya çıkabilecektir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk 
priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve 
ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük 
önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün 
hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para 
politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. 
Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler 
dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak 
şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve 
finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları 
kullanmaya devam edecektir.

Kurul, salgın hastalığa bağlı iktisadi risklerin en aza indirilmesi 
açısından para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümün 
sürdürülmesinin büyük önem arz ettiği değerlendirmesinde 
bulunmuştur. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin 
Kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine 
neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantısı
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ölçüm metoduna göre, ideal şartlarda elde edilen NEDC test değerleridir. (Emisyon seviyesi: Euro 6/DG) Normal kullanım koşullarında farklılık gösterebilir.
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Araç üreticileri, AB genelinde 2,6 milyon Avrupalının istihdam 
edildiği, 229 montaj ve üretim tesisi işletiyor. Ancak ACEA’nın 
16 üye şirketi, talep azalması, arz sıkıntısı ve hükümetlerin 
aldığı önlemler nedeniyle bu tesislerin çoğunun geçici olarak 
kapatıldığını duyurdu. Çalışanlar arasında korona vakaları ve 
karantina tedbirleriyle karşı karşıya kaldılar. 

Sektörümüzün omurgasını oluşturan bu insanların ve ailelerinin 
sağlığının, Avrupa’nın otomotiv üreticileri için çok önemli 
olduğunu söylemeye gerek yok. ACEA, otomotiv şirketlerine, 
tedarikçilerine ve bayilerine acil destek sağlamak için ulusal 
ve AB düzeyinde, güçlü ve koordineli eylemler çağrısında 
bulunuyor. Özellikle bu kriz döneminde, topluma sunulan katma 
değer kanıtlanıyor. 

Kamyonlar ve kamyonetler gibi ticari araçların bugün 
toplumların işleyişinde kritik bir rol oynadığına dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Üyelerimizin ürettiği araçlar, AB genelinde 
ilaçların, gıda, yakıt ve tıbbi malzemelerin teslim edilmesini 
sağlayan, vazgeçilmez araçlardır. Ancak Avrupa’nın gerçek 

AB otomotiv 
sektörü ve 

milyonlarca 
Avrupalı için 
zor zamanlar

kahramanları elbette, süpermarket raflarının dolması ve 
ilkyardım hastanelerinin inşa edilebilmesi için uzun saatler 
çalışan kamyon şoförleri. 

ACEA üyelerinin ayrıca tıbbi malzeme gibi eksiklikleri gidermeye 
yönelik çabaları artırıyor. Örneğin kamyonlarda bulunan silecek 
motorları, Covid-19 hastalarının akciğerleri yetersiz kaldığında 
nefes almalarına yardımcı olan ventilatörleri geliştirmek için 
üniversitelere bağışlanıyor. Genellikle otomotiv üretiminde 
kullanılan 3D yazıcılar ve robotlar, insanları hayatta tutmak 
için gerekli tıbbi parçaları yapıyor. Aynı şekilde otomotiv 
üreticilerinin, boya atölyelerinde kullanılmak üzere satın aldığı 
yüksek kaliteli ağız maskeleri de hastanelere bağışlanıyor. Toplu 
taşımacılığın durduğu alanlarda, ACEA üyeleri tıbbi personel ve 
malzemeleri taşımak için kamyonetler sağlıyor.

Şimdi size ACEA’nın koronavirüs üzerindeki çalışması hakkında 
daha “uygulamalı” bir güncelleme sunmak istiyorum. Bu 
güncellemenin, şu anda tüm ACEA ekibinin bir numaralı önceliği 
olduğunu söyleyebilirim. 

“Otomotiv sektörü, koronavirüsün yarattığı etki boyutunda bir 
durumla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Avrupa’da araç üretimi 
neredeyse durma noktasına geldi ve perakende ağı tamamen 
kapandı. 13,8 milyon Avrupalı işini kaybetme tehlikesi ile karşı 
karşıya kaldı. Covid-19’un otomotiv sektörünü etkileyebilecek 
en kötü krize yol açtığını, giderek daha açık şekilde görüyoruz.” 

Eric-Mark Huitema
ACEA Genel Sekreteri
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“ACEA Görev Gücü” 
oluşturuldu

Brüksel’deki ACEA ofisleri şimdilik kapalı, ancak bu eşi 
görülmemiş krizde, otomotiv sektörünü desteklemek için her 
zamankinden daha fazla şekilde evden çalışıyoruz. ACEA 
olarak birçok eylemde bulunuyoruz ve krizinin otomotiv sektörü 
üzerindeki etkisini azaltmak için çaba gösteriyoruz. Yaptığımız 
ilk eylem, aşağıdaki aksiyonları içeren çok yönlü bir yaklaşım 
üzerinde çalışan, özel bir ACEA Görev Gücü oluşturmaktı:

• Koronavirüsün endüstri üzerindeki etkileri, örneğin istihdam, 
 üretim, arz ve siparişler üzerindeki etkileri hakkında bilgi toplamak.

• Avrupa kurumları ve ulusal hükümetler tarafından alınan 
 önlemleri izlemek.

• AB mevzuatı, yönetmelikleri ve istişarelerinin süreçten 
 etkilenebileceğinden hareketle, bir döküm çıkarmak, 
 düzenleyici işlerde meydana gelebilecek  sonuçlara ilişkin
 analiz yapmak.

• Politika yapıcılarla ve koalisyon yapmak amacıyla diğer 
 paydaşlarla etkileşim kurmak.

Ayrıca, web sitemizde (https://www.acea.be) Covid-19’un 
otomotiv sektörü üzerindeki etkisi hakkındaki tüm verilerin 
bulunduğu, herkese açık özel bir bölümü de kullanıma sunduk.
Şu anda orada bulabileceğiniz bilgileri aşağıdaki şekilde 
özetleyebiliriz:

• Covid-19’un her AB ülkesinin otomotiv sektörü üzerindeki 
 etkisini görsel olarak gösteren iki adet interaktif, hem krizden
 etkilenen işvereni, hem işini kaybeden çalışan sayısını 
 gösteren harita. AB çapında sektörün tek genel görünümünü
 sunan bu haritalar haftalık olarak ACEA tarafından 
 güncellenecektir.

• Sektörümüzdeki etkilerin boyutunu vurgulamak, AB ve 
 ulusal düzeylerde güçlü ve koordineli bir eylem çağrısı 
 yapmak için medyada yayınladığımız açıklama.

• Başkanımız Michael Manley ve ayrıca CLEPA, ETRMA ve 
 CECRA’nın (tedarikçileri, lastik üreticilerini, bayileri ve 
 tamircileri temsil eden Avrupa dernekleri) Avrupa Komisyonu 
 Başkanı Ursula von der Leyen’e yazdığı, Covid-19 tüm 
 otomotiv sektörü üzerindeki etkileri ve Komisyonun bu 
 konuda potansiyel olarak alabileceği önlemler hakkında ortak 
 bir mektup.

• Krizden etkilenen çalışanları ve şirketleri desteklemek için 
 Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa 

 Komisyonu tarafından hâlihazırda AB düzeyinde alınmış 
 önlemlere genel bakış.

Çalışmamız ilerledikçe web sitemizi sürekli olarak yeni bilgilerle 
güncelleyeceğiz.

Mevcut krize politika açısından bakıldığında, daha önce 
açıklanan, çalışanlar ve şirketler için oldukça acil destek 
sağlayan önlemleri takdir ettiğimizi vurgulamak isterim. Ancak 
şimdi iki önemli şey yapmak için Avrupa Komisyonu Başkanı ile 
acil bir diyaloğa ihtiyacımız var.

Öncelikle, geri dönüşü olmayan, sektörün temel iş, kapasite, 
inovasyon ve araştırma kabiliyeti üzerindeki kayıpları önlemek 
için somut önlemler alınmasını istiyoruz. İkincil olarak ise, 
Avrupa’nın ve bölge ekonomisinin hızlı toparlanmasına önemli 
katkıda bulunacak sektörümüzün canlanmasını teşvik etmeye 
hazır olunması gerektiğine inanıyoruz. 

ACEA olarak krizin ötesine bakmaya çabalıyoruz. Şirketlerimizin 
ve tedarik zincirlerinin, yeniden senkronize şekilde sorunsuz 
çalışmaya başlamasının nasıl kolaylaştırılabileceğini inceliyoruz. 
Üyelerimizle birlikte çalışarak pandemi sona erdikten ve sağlık 
önlemleri kaldırıldıktan sonra hayatın ve işin mümkün olan en 
kısa sürede devam etmesini sağlamak istiyoruz.

Gerçekten de ACEA, Avrupa Komisyonu, ulusal hükümetler ve 
diğer paydaşlarla beraber, gelişmekte olan bu krizden geçmeye 
hazır. Şimdiye kadar Komisyonun önde gelen isimleriyle 
birkaç yapıcı tartışmada bulunduk. Bu ilk görüşmelerin amacı, 
sektörümüzün karşılaştığı zorluklarla ilgili bilgi sağlamak, 
Komisyonun benzeri görülmemiş bu krizle nasıl başa çıktığını 
daha iyi anlamak ve ACEA’nın AB otomotiv sektörünün 
desteklenmesini sağlamak için çalışmalarını doğru şekilde nasıl 
kolaylaştırabileceğini görmekti.

Covid-19 krizinin sektörümüz üzerindeki mali etkisi çok ciddi 
boyutta. Motorlu kara taşıtlarının üretimi ve satışı Avrupa’nın 
pek çok yerinde ve dünyanın diğer bölgelerinde aniden durdu. 
Evde oturan işçiler, (geçici) işsizlik yardımları alıyor. Bu miktarın, 
önceki gelirlerinden oldukça düşük olması hayat standartlarında 
değişikliğe neden oluyor. Ev kiralarını, elektrik, doğalgaz 
faturalarını, bireysel ve ev kredilerini ödemeleri gerekiyor. Aileleri 
ve arkadaşlarının sağlığından da endişe duymaları, işçileri 
psikolojik olarak da olumsuz etkiliyor. 

Tüm bu gelişmeler bize Covid-19 krizinin Avrupalı otomotiv 
üreticileri ve çalışanları için şu anda öngördüğümüzün çok 
ötesine geçecek ciddi sonuçları olacağını gösteriyor.

Bu yazının yararlı olmasını umuyor, sektörümüzü sürekli olarak 
gelişmelerden haberdar edeceğimizi söylemek istiyorum.*
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Ülke             Etkilenen Çalışan    Üretim Kaybı

Avusturya       14.307 16,289

Belçika  30.000 17.725

Hırvatistan 700 -

Çek Cumhuriyeti  45.000 90.379

Finlandiya          4.500 11.222

Fransa 90.000 114,354

Almanya    568.518 456.977

Macaristan 30.000  47.695

İtalya  69.382 79.803

Hollanda  13.500 16.511

Polonya  17.284  44.628

Portekiz  20.000  51.048

Romanya 20.000 51.048

Slovakya 20.000  80.721

Slovenya 2.890 8.950

İspanya 60.000  264.384

İsveç 67.000  18.253

Birleşik Krallık 65.455  127.310

TOPLAM (AB+Birleşik Krallık)  1.138.536     1.465.415

Covid-19’un Avrupa otomotiv endüstrisi üzerindeki üretim etkisi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından 20 
Nisan 2020’de açıklanan rakamlara göre, Covid-19 krizi 
sonucu fabrikaların kapatılması, bugüne kadar, motorlu 
taşıt üretiminde 1 milyon 465 bin 415 adet kayba neden 
oldu. Binek otomobilleri, kamyonları, minibüsleri, otobüsleri 
ve yolcu otobüslerini kapsayan bu rakam, 13 Nisan 2020 
itibarıyla 1,2 milyon adet düzeyindeydi. 

ACEA’nın uyarısına göre kapatmaların uzaması veya daha 
fazla tesis kapatılması halinde sayı daha da artabilir. 

AB genelinde ortalama kapanma süresi bugün (30 Nisan 
2020) 18 iş günü oldu.

Bugüne kadar istihdam açısından AB otomotiv imalatında 
çalışan en az 1 milyon 138 bin 536 kişinin işi bu 
kapatmalardan etkilendi (geçen hafta bu sayı 1 milyon 110 
bin 107 idi). Bu rakam sadece doğrudan araç üreticileri 
tarafından istihdam edilen kişileri kapsıyor. Otomotiv tedarik 
zincirindeki etkinin çok daha kapsamlı olduğu görülüyor. 

Covid-19 krizi: Üretimde yaklaşık 1,5 milyon araç kaybı
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Covid-19 salgını, dünya nüfusu ve ekonomisi üzerinde benzeri 
görülmemiş bir belirsizlik ve risk ortaya çıkardı. LMC, küresel 
otomotiv endüstrisi üzerindeki etkinin oldukça güçlü olacağını 
ve yüzdelik düşüşün 2008-2009’daki “Büyük Durgunluk”ta 
yaşanandan daha kötü olmasını bekliyor. LMC şu anda 2020 
Küresel Hafif Araç satışının 77 milyon adedin altına düşeceğini 
öngörüyor. Bu da 2019 satışlarından yaklaşık 14 milyon adet, 
yani yüzde 15 daha az. Küresel karşılaştırma için şunu örnek 
verebiliriz: Hafif Araç satışları 2007-2009 yılları arasında 6 milyon 
adet, yani 64 milyona düşmüş, iki yılda eksi yüzde 8,7 düşüş 
yaşanmıştı. Bu dönemde CAGR (bileşik yıllık büyüme oranı) 
yüzde 4,5 düşmüştü.

Ekonomik zemin hızla kötüleşti. Küresel ekonomi zaten 
durgunluk içindeydi. GSYİH büyüme beklentileri, çoğu ülkede 
negatif bir hal aldı. Ocak ayında yıllık yüzde 2,5 büyüme 
öngörülürken küresel GSYİH büyümesi tahminleri önemli ölçüde 
azalarak 2020 için sıfırlandı.

Dünyadaki çoğu büyük pazarda normal tüketici ve ticari 
faaliyetler kitlesel olarak kilitlendi. Bu da ekonomik şokun önemli 
bir parçasını oluşturuyor. Birçok OEM, virüsün yayılmasını 

LMC, “Covid-19’un 
Küresel Otomotiv 
Sektörüne Etkisi” 
raporunu yayınladı

yavaşlatmak için nüfus kontrolleri uygulandığından Avrupa, Kuzey 
Amerika ve Asya’nın bazı bölgelerinde montajı durdurdu. İşsizliğin 
dünya genelinde önemli ölçüde artması bekleniyor ve işler normal 
faaliyetine dönmeye başlasa bile, uzun vadede de araçlar gibi 
büyük satın alımlar da etkilenecektir.

LMC ayrıca Covid-19 etkisinin 2020’nin ikinci çeyreğine kadar 
devam ettiği veya üçüncü ve dördüncü çeyrek sonlarında 
tekrarladığı bir senaryoyu da modelliyor. Eğer bu gerçekleşecek 
olsaydı, Küresel Hafif Araç satışlarının yüzde 20’den fazla 
düşmesini ve satış adetlerinin de 69 milyona düşmesini beklerdik. 
Böyle bir senaryo 2021’i ve uzun vadeli iyileşme modelini daha 
fazla riske sokacaktır.

Bu durum, küresel otomotiv pazarı için yüksek bir risk anlamına 
geliyor. Ancak “Büyük Durgunluğu” deneyimledikten sonra 
daha sağlıklı bir konuma gelen otomotiv sektörü, bu riskle başa 
çıkabilir. O dönemde, politika yapıcılar birkaç yıl süren, büyük 
para ve mali destek paketlerini birleştiren bu krizde birkaç 
haftada harekete geçmişti. Geri dönüşler mükemmel olmayabilir, 
ancak bu tür eşgüdümlü çabalar daha hızlı bir iyileşme 
sağlanmasına yardımcı olacaktır.

“Covid-19 salgınının küresel otomotiv endüstrisi 
üzerindeki etkisinin oldukça güçlü olacağı tahmin 
ediliyor. 2020 için, Ocak ayında yıllık yüzde 2,5 
büyüme öngörülürken, Covid-19 salgınının hızla 
yayılmasıyla beraber küresel GSYİH büyümesi 
tahminleri önemli ölçüde azalarak sıfırlandı.”
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2020 Tahminleri 

2020, Covid-19 Öncesi Çin

Kuzey Amerika

Batı A
vrupa 

Asya (Diğer)

Güney Amerika

Diğer D
ünya ülkeleri

Doğu Avrupa

Sadece iki ay önce (Covid-19’un patlak vermesinden önce) 
LMC, Küresel Hafif Araç satışlarının 2019 ile aynı seviyelerde, 
yaklaşık 90,1 milyon adet olmasını öngörüyor; ABD, Batı Avrupa 
ve Japonya da dâhil olmak üzere birçok büyük pazarın 2020’de 
daralmasını bekliyordu. Çin’de otomotiv satışları son iki yıldır 
zaten düşüyordu. Piyasanın 2020’de köşeyi dönmesi ve küçük 
hacimli büyüme beklentileri vardı. 

Yavaşlayan bir ekonomide bazı büyüme rüzgarları esse de arka 
planda ticarette hala bir risk devam ediyor. Bu şartlar altında 
küresel pazar kaos içinde. Bu durumun bir müddet daha devam 
etmesi muhtemel. 

2020 tahmin revizyonunu değerlendirirken, hiçbir pazarın 
Covid-19 salgınının etkisinden kaçamayacağını görüyoruz. LMC, 
Çin, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın her birinden yaklaşık 3 

Dünya pazarlarının, Covid-19 salgınının 
etkisinden kaçamayacağı öngörülüyor. 

Çin’de ise işler normale dönüyor.
Ancak bu durum geçici mi, 

yoksa ülke istikrarlı mı, henüz belli değil.

milyon adet, yani tüm üretim hacminin üçte ikisinden fazlasını 
çıkardı. Çin’de işler normale dönüyor, dolayısıyla ülke en kötüyü 
atlatmış gibi görünüyor. Ancak bu durum geçici mi, yoksa ülke 
gerçekten istikrarlı mı, henüz belli değil. Avrupa ve ABD artık 
salgının merkezi haline geldi. Bu nedenle aşağı yönlü maddi risk 
ihtimali devam ediyor. 

Hindistan için en son revizyonlar, ülke 21 gündür kapalı 
olduğundan önemli bir kesintiyi içeriyor. 2020’de satışların 
2019’a göre yaklaşık yüzde 20 düşmesi bekleniyor. ASEAN-5 
pazarının 500 bin adet veya yüzde 14 azalması ve İran’da 
pazarın üçte birden fazla oranda düşmesi bekleniyor.

Güney Amerika pazarı, 
2019’daki öngörülerin yüzde 27 altında

Güney Amerika hem salgınlarda hem de agresif tepkilerde diğer 
pazarların bir-iki hafta gerisindeydi, ancak şimdi bu değişti. 
Arjantin 12 günlük zorunlu karantinaya başlarken Brezilya’daki 
bazı eyaletler iki haftalık bir süre boyunca kapanma 
uyguluyorlar. Sonuçta, bölgede 1,2 milyon adet düşüş yaşandı. 
Pazar, 2019’daki göre beklentilere göre yüzde 27 daha düşük 
gerçekleşti. 

LMC Automotive’nin küresel analist ekibi gelişen durumu 
izlemeye ve güncellemelere devam edecek. 
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Covid-19 salgınının hızlı yayılmasını önlemek adına sosyal 
izolasyona yönelik önlemler, küresel ekonomik aktivitede 
belirgin bir düşüşe yol açıyor. Tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, 
işgücü piyasası, belirsizliğin toplam talep ve yatırım kararları 
üzerinde yarattığı durgunluk ile hizmet sektörü başta olmak 
üzere birtakım sektörlerin durma noktasına gelmesi, 2020’de 
ekonomik daralmayı kaçınılmaz kılıyor, ki öncü göstergeler 
ile bunu izlemeye başladık. Uluslararası kuruluşlar 2020’ye 
ait öngörülerini değiştiriyorlar ve hepsinin tahmini küresel bir 
küçülme ve daha fazla işsizlik. 
İşsizlik, Covid-19 salgınının bize bırakacağı 
önemli bir miras 
Ülkemizde olduğu gibi dünyada da bu doğrultudaki tahminler 
pek iç açıcı değil. Dünyada işsizliğin hızla artması bekleniyor. 
Uluslararası kuruluşların ve karar alıcıların, salgının iktisadi 
faaliyet üzerinde yaratacağı tahribatı minimuma çekmek adına 
koordineli önlem paketlerini izlemeye devam ediyoruz. Ancak 
Covid-19’a dair en büyük sıkıntı önümüzü görememek olduğu 
için yakın geleceğe ilişkin bile sağlıklı tahmin yapmak çok güç.  
Küresel çapta talep ve yatırımlarda düşüşe bağlı olarak üretim 
ve istihdam oranlarında gerileme göreceğimizi rahatlıkla 
söyleyebiliriz.  
Gelişmekte olan ülkelerde izlenen sermaye çıkışları önemle takip 
edilmesi gereken bir diğer konu. Bunların süresi ve boyutu ise, 
uygulanan politikaların etkinliği ve salgının ne kadar hızla kontrol 
altına alınabileceğine göre değişecektir. 
Üretim düşerken talep de azaldı  
23 Ocak 2020’de, Çin’in Wuhan kentinin karantinaya alınarak 
fabrikaların kapanmaya başlamasıyla otomotiv sektöründe de 
ilk etkiler ortaya çıkmaya başladı. Çin’i Mart 2020 başından 
itibaren Avrupa’da izledi. İlk fabrika kapanışları Kuzey İtalya’da 
gerçekleşirken, ardından Bavyera’da faaliyetin durması ile 

süreç devam etti. Amerikalı üreticiler öncesinde bir tereddüt 
gösterseler de fabrikalarını Mart 2020 itibarıyla önce kısa süreli 
daha sonra uzun süreli olarak kapattılar. Gerek hükümetlerin 
aldıkları sokağa çıkma yasakları gerekse maliyet düşürme 
kaygısı otomotiv üreticilerini bu yola yönlendirdi. Aşağıdaki 
tablodan da anlaşılacağı üzere fabrika kapatmaları dünya 
genelinde 2020’nin ilk çeyreğinde hızlı bir üretim düşüşüne 
neden oldu. 
Çin’de Şubat 2020’deki fabrika kapanışları yüzde 80 kayba 
neden olurken, Avrupa’daki kayıplar yüzde 50’lileri buldu. 
Amerika’da bulunan küresel otomotiv üreticileri, küresel 
stratejilerine uyumlu olarak fabrikalarını kısmen kapatırken 
(Hyundai, Volkswagen, Daimler, BMW) ABD’li üreticiler ise 
başlangıçta yalnızca mart sonuna kadar kapatmayı düşündüler. 
Ancak bu sürecin Mayıs 2020’ye kadar devam etmesi 
bekleniyor. 
Fabrikaların kapanması ile üretimdeki düşüşün yanında talepte  
de önemli düşüşler gerçekleşti. Çin’de şubat ayında satışlar 
yüzde 86, Avrupa’da mart ortasından itibaren yüzde 50, ABD’de 
mart sonu itibarıyla yüzde 30 azaldı. Mart ayında Fransa’da 
yeni kayıtlardaki azalma yüzde 72, İspanya ve İtalya’da sırasıyla 
yüzde 69 ve yüzde 85 oldu. 

Türkiye’deki gelişmeler dünyayla uyumlu 
Ülkemizdeki durum ise üretim yönüyle dünya trendlerine uygun 
gerçekleşiyor. Otomotiv fabrikalarının büyük bölümü mart 
ayından itibaren kapanmaya başladı. Bazı fabrikalarda üretime 
nisan ortalarında tekrar başlansa da süreç mayıs ortalarına 
kadar devam edecek gibi görünüyor. Satış tarafında ise ülkemiz 
2020’nin ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) dünyadan biraz ayrışmış 
gözüküyor. 2019’un sonlarındaki vergi düzenlemeleri ve satış 
kampanyaları 2019 Aralık döneminde bir talep artışı yarattı. Bu 
hava 2020’nin ilk çeyreğinde de kısmen devam etti. Örneğin ilk 
çeyrekte yapılan otomobil ve hafif ticari araç satışları 124 bin 
403 adet ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,62’lik 
bir artış gösterdi. Covid-19 olumsuz etkisini satışlar için nisan 
ayında göreceğiz ve bu dünyadaki etkisinden farklı olmayacak. 
Ülkemizde ve dünyada, Covid-19’un en zarar verdiği sektörlerin 
başında, turizmden sonra otomotiv sektörü geliyor.

“Çin’in salgını kontrol etmeyi başarmasıyla 
ekonomik açısından dip noktasına ulaşıldığı 
ve bu aşamadan sonra toparlanmanın 
başlayacağı öngörülüyor. PwC Autofact’de yer 
alan iyi senaryoda, bu toparlanmanın talep 
yönüyle Avrupa için Temmuz 2020’den itibaren 
başlayabileceği ve eski seviyelerini tutturacağı 
belirtiliyor. Bunun yanında bu süreçten 
sağlıklarını koruyarak çıkacak insanların tüketim 
kalıplarını değiştirebileceği ve bunun da talebe 
olumlu katkı yapacağını tahmin ediyorum.”

Bilgütay Yaşar
PwC Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektörü Lideri

“Pandeminin seyri, 
olası senaryoları 
farklılaştıracaktır”
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TAMAMEN ELEKTRIKLI JAGUAR I-PACE

%100 ELEKTRIKLI. %100 JAGUAR.

Dünyada Yılın Otomobili, Yılın Tasarımı ve Yılın En Çevreci Otomobili 
ödülleri ile birlikte 67 ödül sahibi Jaguar I-PACE, 470 km menzile  
sahip olup 400 beygir gücündedir.

I-PACE_24x30cm-(Sponsorluk ilanı).indd   1 5.05.2020   11:25
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E 23.01: Wuhan karantinaya alındı, fabrika kapanışları ve sokağa çıkma yasağı 

19.03: Yeni enfeksiyon görülmedi; fabrikalar açıldı

Yorum
Üretimde 

Q1 19’a göre Azalma
Satışlarda 

Q1 19’a göre AzalmaÜlke

Çin - 2.362.223 - 2.024.988%-45,8 %-40,5 

Japonya - 130.752 %-10,3 - 243.311 %-11,3 07.04: Tokyo dahil 6 bölgede olağanüstü hal ve temas sınırlamaları ilan edildi

Güney Kore - 26.871 %-7,9 - 56.872 %-6,5 22.02: Okullar, üniversiteler ve iş yerleri mart ortası itibarıyla tüm ülkede kapandı

ABD - 445.711 %-13,8 - 277.044 %-14,1 19.03: Otomotiv fabrikalarının, ilk olarak sadece mart sonuna kadar kapalı kalacağı 
ilan edildi 
31.03: 35 eyalette 30.04’e kadar sokağa çıkma yasağı ve temas yasağı 

Diğer Kuzey Amerika - 75.592 %-13,0 - 163.990 %-13,2 Mart ortasından itibaren: Kanada ve Meksika’da fabrikalar kapatıldı 
Almanya - 178.887 %-20,3 - 203.484 %-16,7 22.03 - 20.04: Temas yasakları - Okullar ve otomotiv fabrikaları daha önce 

kapatıldı 
İngiltere - 142.066 %-20,3 - 36.323 %-9,8 23.03: Sokağa çıkma yasağı 
Fransa - 188.873 %-34,1 - 207.868 %-44,2 15.03: Hayati olmayan iş yerleri, okullar ve fabrikalar kapandı 
İtalya - 193.159 %-35,8 - 36.147 %-25,2 08.03: Lombardiya bölgesi karantinaya alındı, okullar ve fabrikalar kapatıldı 
İspanya - 124.388 %-36,3 - 45.562 %-7,9 14.03: Tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi, okullar ve fabrikalar kapatıldı 

Diğer AB - 271.902 %-23,2 - 210.281 %-14,9 Mart’tan itibaren: Fabrika kapatmaları tam olarak hayata geçirildi
Diğer Dünya - 712.376 %-18,0 - 758.900 %-21,5 Mart’tan itibaren: Tüm dünyada fabrikalar kapanacak ve sokağa çıkma 

yasakları ilan edilecek 

Toplam - 4.852.799 %-25,9 - 4.264.768 %-22,5 31.03: Dünya nüfusunun 1/3’ünden fazlasının hareket özgürlüğü sınırlandırıldı

Kaynak: PWC Autofacts

Salgının ve etkisinin ne zaman sona ereceği 
en büyük belirsizlik 
Bugün, küresel ekonomiye ve otomotiv sektörüne baktığımızda, 
pandeminin dünyada ve Türkiye’de yarattığı etkinin nasıl ve 
ne kadar süreyle devam edeceği, en büyük bilinmezlerden biri 
olarak karşımızda duruyor. Şu an kontrolümüzde olmayan bir 
faktörle; “virüsle” mücadele ediyoruz. Tamamen bilim insanlarına 
bağımlı durumdayız. Mevcut koşullar altında PwC olarak 
çeşitli senaryolar geliştirdik. Pandeminin seyri, bu senaryoları 
farklılaştıracaktır. PwC Autofacts’in küresel senaryoları şöyle:

Uzun vadede küresel satışlar 
2008 son çeyreğinden öğrendiklerimizle analizimiz her türlü 
senaryoda hızlı bir toparlanma öngörüyor. 
Önemli varsayımlar  
Etki: 
 • Daha önce açıklanan tesis kapanmaları nedeniyle üretimde 
  bir düşüşün ardından, üretimin çoğunlukla kısıtlama olmadan
   devam etmesi mümkün.
 • Birinci ve ikinci çeyrekte üretim açığı telafi edilmeyecek,
   sadece beklenen oranlara dönecektir. Bunun, tedarikçi ve  
  lojistik ağlarına yapısal bir zarar vermesi beklenmiyor.
Teşvik: 
 • İkinci çeyrekteki gerilemeden sonra, tedarik zincirleri ve talep
  de hızla toparlanıyor (zaman farkı nedeniyle Çin’den başlayarak).
 • Senkronize sürdürülen devlet satış teşvikleri, üretim üzerinde
  önemli bir etkisi olmaksızın kısa vadeli satış zirveleri 
  yaratabilir (Çin hariç).
Derin Etki: 
 • Mevcut duyuruların uzatılması, nisan ayına kadar devam 
  eden duruşlarla devam edecek; üretim, hasarlı tedarikçi 
  ağları nedeniyle ancak yavaş yavaş toparlanıyor.
 • Ekonomi ve tedarikçiler üzerindeki yıkıcı etkiler birkaç 
  çeyrekte kademeli bir toparlanmaya yol açacaktır.
Çift Etki (Double Dip):
 • İlk enfeksiyon dalgası katı tedbirler nedeniyle hızlı bir şekilde 
  kontrol altına alınabilir (bkz. “Etki” senaryosu).
 • Yazdan sonra, daha hedefli önlemlerle daha etkili bir şekilde 
  tutulabilecek ikinci bir Covid-19 dalgası gelecektir. 
 • Genel etki yapısaldır ve genişler. Sonraki yıla kadar uzayabilir.

2,2 milyon birim küresel arz fazlası oluşabilir 
Çin’in salgını kontrol etmeyi başarmasıyla ekonomik açısından 
dip noktasına ulaşıldığı ve bu aşamadan sonra toparlanmanın 
başlayacağı öngörülüyor. İyi senaryoda, bu toparlanmanın talep 
yönüyle Avrupa için Temmuz 2020’den itibaren başlayabileceği 
ve eski seviyelerini tutturacağı belirtiliyor. Ancak iyi senaryoda 
dahi talep eksikliği nedeniyle 2,2 milyon birim küresel arz 
fazlasının oluşabileceği tahmin ediliyor.

Ülkemizde, salgın öncesinde de bulunan yapısal sorunlar 
Covid-19 sürecinin olumsuz etkisini daha da şiddetlendirebilir. 
Pandeminin yaratacağı işsizlik ve gelirlerdeki azalma da 
talep açısından önemli bir sorun. Bunun yanında bu süreçten 
sağlıklarını koruyarak çıkacak insanların tüketim kalıplarını 
değiştirebileceği ve bunun da talebe olumlu katkı yapacağını 
tahmin ediyorum. Tabii tersi de bir ihtimal. Sonuç olarak 
otomobil satışları açısından kötü bir yıl olan 2019 rakamlarına 
ulaşmak belki de bizim iyi senaryomuz olacak. 
Uzaktan çalışma “normalleşti” 
Covid-19 salgını bir yandan belirsizlikleri getirirken diğer yandan 
iş yapma biçimlerimizi de etkiledi. Salgının ortaya çıkmasıyla 
beraber dünyada ve Türkiye’de kısa süre içinde, iş dünyası 
uzaktan çalışmaya geçti. Bu süreçte çalışanların yaklaşık yüzde 
50’si evden çalışıyor. Aslında bu trend gelişmiş ülkelerde zaten 
başlamıştı. Biz, “olur mu olmaz mı” diye tartışırken zorunlu 
olarak bu değişimle karşı karşıya kaldık. Kanımca çok da başarılı 
sürüyor. Evden ya da uzaktan çalışma, salgın sonrasında da 
artık hayatımızda olacak ve giderek yaygınlaşacak. Uzaktan 
çalışma Türkiye’deki çalışma mevzuatımızda çoktandır yer 
alıyordu. Ancak yaygınlaşmasıyla ortaya çıkacak mevzuat 
değişikliklerine  hazır olmalıyız. 
Dijitalleşme artık kaçınılmaz  
Uzaktan çalışmanın olmazsa olmazlarından biri dijitalleşme. 
Örneğin salgından önce video konferansları çok sınırlı 
kullanırken, bugün 7’den 70’e herkes kullanmaya başladı. 
Salgın öncesinde olduğu gibi salgın sonrasında da dijitalleşme 
hayatımızın merkezinde olmaya devam edecek. Çalışanlar 
ofislerinin bulunduğu plazalarla övünmeyi bırakıp, sahip oldukları 
dijital araçlarla veya teknolojik yetkinliklerle övünecekler.



19

Mart’tan itibaren: Fabrika kapatmaları tam olarak hayata geçirildi

ŠKODA SUPERB için ortalama yakıt tüketimi 4.2–5.4 litre/100 km arasında olup CO2 salımı 110-129 g/km arasındadır.

Yenilenen yüzüyle ŠKODA SUPERB, şık tasarımı, konforu, 
geniş iç ve bagaj hacmi, ileri düzey eğlence teknolojileri ve 
pek çok prestijli özelliğiyle sizi ŠKODA Showroom’larında bekliyor.

YENİ ŠKODA SUPERB
SEÇTİĞİN HAYATI YAŞA

444 77 80
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“Dünyayı, 
öngörmesi zor bir 
dönem bekliyor”
“Salgınla birlikte otomotivde arz ve talep 
kaynaklı belirsizlikler mevcut. Çin’deki olumlu 
tabloyu maalesef dünyanın geri kalanında 
göremiyoruz. Türkiye için de zorlu bir sürece 
girildiğini söyleyebiliriz. Karamsar tablo bir 
anda ortadan kalkamaz fakat, birkaç aylık 
durgunluk sonrası bir anda işler düzelebilir 
de. Her şey salgının ne zaman biteceği ile 
bağlantılı.”

(Fiat Chrysler Automobiles) fabrikası ile Lamborghini ve Ferrari 
üretimi durdu. Yine aynı dönemde Brembo, Continental, Bosch 
gibi büyük tedarik şirketleri üretime ara verdi. Pirelli üretimi 
kıstı ve sonra hükümet kararıyla tüm üretim tesisleri kapatıldı. 
Aynı günlerde İspanya’da Seat, Volkswagen, Nissan ve Renault 
üretim tesisleri geçici olduğu belirtilen süreler için kapılarını 
kapadı. Ardından Fransa, Polonya, Avusturya ve nihayetinde 
Almanya fabrikalarında otomotiv üretimi durduruldu. Bu 
önlemlerin küresel boyutta sektöre etkisi oldukça büyük olacak. 

Türkiye’de ve dünyada otomotiv sektörü bu süreçten nasıl 
etkilendi? 

Çin’de başlayan dalganın otomotiv sektöründe ilk olarak geniş 
ölçekte Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da kendini gösterdi. 
Salgın nedeniyle 2020’de küresel araç satışlarının yüzde 6-8 
oranında, 2021’de de zincirleme etkiyle daha da düşeceğini 
öngörüyoruz. 

Etkisi ilk olarak Çin’de hissedilen salgın sebebiyle Ocak 2020’de 
Çin’in otomobil satışları yüzde 18 düştü ve Şubat 2020’de PSA 
(Peugeot Citroen Automobiles), Dong Feng Renault, Honda, 
Toyota gibi dev tesisler faaliyetlerini ilk durduran otomotiv 
firmaları oldu. Şubat ayı tamamlandığında da Çin otomotiv 
pazarı yüzde 80 küçüldü. Ek olarak, dünya otomotiv tedarik 
zincirinin yüzde 80’inden fazlası Çin’e bağlı. Dolayısıyla, 
Çin’de yüksek üretim ve satış hacmine sahip şirketler 
halihazırda doğrudan bir etki görüyorlar. Çin’deki tedarik zinciri 
kesintilerinden kaynaklanan üretim eksiklikleri, bunda önemli rol 
oynuyor.

Covid-19 salgınının mevcut koşullar altında küresel 
ekonomiye ve otomotiv sektörüne etkilerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

2020, hiçbirimizin beklemediği bir salgınla başladı ve bu 
doğrultuda ekonomiye dair tüm beklenti ve öngörülerimiz 
bir anda değişti. Normal akışta olumlu beklentilerin hâkim 
olduğu, ticaret hacminin geliştiği, faiz patikalarının belirlendiği 
bir dönemden geçiyorduk, ancak artık kısa vadeli öngörüler 
yapmak bile pek mümkün değil. Salgın sebebiyle, gelişmekte 
olan ülkeler başta olmak üzere küresel bir resesyon sürecinin 
eşiğinde olduğumuz bir gerçek. Salgının etkilerinin atlatılmasının 
ardından ise hasar tespiti ve toparlanma süreci başlayacağı 
görüşündeyiz. 

Bu durumdan negatif etkilenen sektörlerin en büyüklerinden 
birinin de otomotiv olduğunu söylemek mümkün. Hükümetler, 
virüsün dünya çapında yayılmasını önlemek için önlemler 
almaya devam ederken Güney Kore, İtalya ve Japonya, büyük 
sanayileşmiş ekonomiler arasında bu durumdan ilk sırada 
ve en fazla etkilenen ülkeler oldu. Bunun sonucu olarak da 
otomotiv sektöründeki şirketlerin yüzde 80’i, Covid-19’un 2020 
gelirleri üzerinde doğrudan etkisi olacağını bildirdi. Olgun bir 
pazara sahip olan Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yüksek 
üretim ve satış rakamlarına sahip şirketler, Covid-19’dan, 
salgın dalgasının bu bölgelere ulaşması ile yüksek seviyede 
etkilenmeye devam ediyor. Mart ayı ile birlikte salgın sırasına 
önce Avrupa girdi. Artan vaka sayıları ve artan ölümler sonucu 
önlemler ve karantina dönemi başladı. Fiat önce Slovenya’daki 
küçük tesisinde üretimi durdurdu. Sonra İtalya’da dört FCA 

Hakan Ölekli
KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri
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Mart 2020 itibarıyla düzelmeye başladı. Çin’in otomotiv sektörü 
küçük adımlarla iyileşme gösteriyor ve bu oldukça sevindirici bir 
gelişme. Ülkenin 100’den fazla otomotiv tedarikçisine sahip Hubei 
eyaletindeki otomotiv fabrikaları, 11 Mart’a kadar kapalı kaldıktan 
sonra yavaş yavaş yeniden açılmaya başladı. 

Çin’deki bu olumlu tabloyu maalesef dünyanın geri kalanında 
göremiyoruz. Mart ayı ile birlikte salgın sırasına önce Avrupa 
girdi ve İtalya ile başlamak üzere İspanya, Fransa, Polonya, 
Avusturya ve nihayetinde Almanya fabrikalarında otomotiv üretimi 
durduruldu. Bu dönemde Almanya otomotiv istihdamında 100 bin 
kişilik azalma ve 1,4 – 1,7 milyon adetlik üretim kaybı açıkladı. 
Salgının ülkemizde de baş göstermesi ile sektör Türkiye’de negatif 
yönlü etkiler görmeye başladı. Toyota, Honda, Mercedes-Benz 
Türk, Ford Otosan ile başlayan üretime ara verilmesi kararları, 
Oyak Renault, MAN, Hyundai Assan ile devam etti. Aynı dönemde 
hem Avrupa’da hem de Türkiye’de otomotiv tedarik sanayi de 
durma noktasına geldi. 

Salgının Türkiye otomotiv sektöründe yarattığı etki sizce ne 
kadar devam edecek?

Etkilerin ne zaman ortadan kalkabileceğini öngörmek için henüz 
çok erken. Türkiye’de üretim kaybının nisan ortası itibarıyla 100 
bin adete yaklaştığı belirtiliyor. Nisan ayının sonlarına doğru 
ve Mayıs 2020’de de üretim molalarının devam edebileceğini 
görüyoruz. Bu durumda kayıp rakamı artış gösterebilir. Ayrıca, 
salgın ile birlikte otomotivde arz ve talep kaynaklı belirsizlikler 
mevcut, zorlu bir sürece girildiğini söyleyebiliriz. 2020’ye yönelik 
karamsar tablonun bir anda ortadan kalkacağını belirtmek için 
oldukça erken. Birkaç aylık durgunluk sonrası bir anda işler 
düzelebilir de. Her şey salgının ne zaman biteceği ile bağlantılı. 

“Evde kalınan” bu süreç iş hayatında ne gibi değişimlere yol 
açtı ve uzun vadede çalışma hayatında neleri değiştireceğini 
düşünüyorsunuz?

Salgının patlak vermesiyle birçok şirket sosyal izolasyonu 
sağlamak amacıyla ofislerini geçici bir süreyle kapama kararı 
aldı. Bununla beraber şirketler iş sürekliliğini el verdiğince 
korumak amacıyla evden çalışmaya başladı. Ülkemizde ilk 
Covid-19 vakalarının açıklanmasıyla birlikte KPMG Türkiye 
olarak biz de hızlı bir şekilde evden çalışma modeline geçiş 
yaptık. Bilgi sistemleri kapasitemizi olası uzun süreli uzaktan 
çalışma koşullarına göre test ettikten sonra ofis içi ve dışı tüm 
süreçlerimizi eve taşıdık. Halihazırda çalışanlarımıza uzaktan 
çalışma olanağını sunduğumuz için bizim için operasyonel 
anlamda nispeten daha hızlı ve sorunsuz bir geçiş süreci oldu. 
Hem müşterilerimizle hem de kendi içimizde yüz yüze toplantılar 
yerine video konferans ve sesli konferans görüşmeleri yapmayı 
tercih ediyoruz.

Bu beklenmedik durum, dünyamızın aslında şimdi olduğundan 
daha da büyük boyutlarda dijitalleşmeye gerek duyduğunu 
kanıtladı. Küresel şirketler, oldukça ani ve zorunlu bir biçimde 
de olsa bu dijital modeli adapte etmeyi başardı. Bu bağlamda 
şirketlerin uzun vadede; uzaktan çalışmayı teşvik eden, daha 
çevik ve esnek iş modellerine dayanan yeni operasyonel iş 
standartlarını benimseyecekleri görüşündeyiz. Bununla birlikte, 
kendi içinde veya dışındaki dünya ile şimdiye kıyasla daha 
bağlantılı kalabilen ve uzaktan yapılan iş birliğinin de katma değer 
sağlayabildiği bir şirket kültürünün ortaya çıkacağını söylemek 
mümkün. 

2020 sonu - 2021 yılı otomotiv sektörü öngörüleriniz nelerdir?

Belirttiğimiz üzere operasyonlarını Çin’de devam ettiren sektör 
oyuncuları oldukça yavaş da olsa bir toparlanma sürecine 
giriyorlar. Öngörülerimize göre, küresel ölçekte dengeli bir 
şekilde yayılmış veya Çin’de büyük bir üretim payına sahip olan 
otomotiv şirketleri, Çin’in yavaş da olsa toparlanmaya başlaması 
sayesinde diğer şirketlere kıyasla daha az etkilenecek. Bunun 
haricinde otomotiv, içinde bulunduğumuz olağanüstü duruma 
rağmen üretim, dağıtım, servis ayaklarında fiziki varlığını her daim 
sürdürecek bir sektör. Salgının motor teknolojileri düzeyinde 
herhangi bir etkisi olmayacak ancak sanayinin elektrikli araç 
dönemine geçişi uzayabilir. Çevreci yasal düzenlemeler, 
hükümet kararlarıyla ertelenebilir ama hükümetlerin vereceği 
sübvansiyonlardan en büyük pay alacak olanlardan biri kesinlikle 
otomotiv olacak. 

Virüs tedirginliğinin özel otomobile olan talebi artıracağı fikrinde 
olan piyasa oyuncuları da bulunuyor. Toplu ulaşım araçlarına 
mesafe koyan tüketicinin, özel araca olan ilgisinin, sektörde bir 
süre sonra satışlarda kendisini hissettireceğine dair de güçlü bir 
kanı mevcut. 

Son olarak, otomobil üreticilerinin aşağıdaki aksiyonları 
değerlendirerek bu süreçte negatif yönlü etkiyi azaltabileceklerini 
öngörüyoruz:

• Çalışanların korunması çok önemli. Önde gelen küresel ve 
 yerel sağlık otoriteleri arasında mevcut olan en korumacı 
 ilkelerin takip edilmesi gerekiyor. 
• Bir acil durum planı oluşturulması ve bu doğrultuda 
 nakit akışlarının ve borç seviyelerinin modellenmesi, kritik 
 operasyonların ve çalışanların belirlenmesi gerekli. 
• Basit ama iyi yönetilen bir çalışma disiplininin ve uzaktan 
 çalışmayı mümkün kılacak gerekli teknik ihtiyaçların 
 sağlanması bu süreçte oldukça önemli. 
• Tedarik zinciri değerlendirmesine ve risk yönetimine 
 odaklanacak ayrı bir ekip oluşturulmalı. Maliyetleri artırabilecek 
 ve hizmet kapasitelerini etkileyebilecek diğer risk faktörleri 
 için bir değer zinciri değerlendirmesi yapılmalı ve öngörülen 
 eksiklikleri gidermek için proaktif aksiyonlar alınmalı. 
• Üretim ve satışlardaki küresel dalga etkilerini tahmin ederek, 
 tedarik stratejileri temelinde tedarik miktarlarını diğer alanlara 
 nasıl yönlendireceğiniz konusunda senaryo planlaması 
 yapılması yine oldukça önemli. Bununla birlikte JIT 
 (just in time - tam zamanında üretim) modelleri 
 yeniden düşünülebilir.
• Önemli paydaşlar arasında açık, tutarlı ve doğru bilgi akışını 
 kolaylaştırarak paydaş güvenini korumak ve etkilenecek 
 olan müşterileri bilgilendirmek için bir kriz müdahale ekibi 
 oluşturulmalı.
• Potansiyel vergi avantajlarını keşfetmek veya vergi ödemelerini 
 belirli bir süre de olsa askıya almak için hükümetlerle birlikte 
 çalışılmalı.
• Online satışları geliştirmek için satış süreçlerini dijital 
 ortama aktarmak satış kayıplarını bir nebze azaltılabilir. 
 Bununla birlikte talebi stabil hale getirmek için de müşteri 
 sadakat programlarının cazipliğini bu süreçte artırılabilir. 

“Çin’de büyük bir üretim payına sahip olan 
otomotiv şirketleri, bu ülkenin yavaş da olsa 
toparlanmaya başlaması sayesinde diğer 

şirketlere kıyasla daha az etkilenecek.”
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Güç şimdi 
daha sportif.
TUCSON N Line.

Hyundai Tucson modelleri 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti kapsamındadır. Ayrıca yasal garantinin dolmasından sonra, aracın ilk tüke-
ticiye teslim tarihinden itibaren 5 yıl ya da 100.000 km’ye kadar üretim kaynaklı arızaların onarımları Hyundai üretici onarım güvencesi 
kapsamındadır. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr’de bulunmaktadır. Hyundai Tucson modellerinin resmi spesifik 
CO2 emsiyonu (715/2007/EC) 126-134 g/km arasında, resmi spesifik yakıt tüketimleri (715/2007/EC) lt/100 km; şehir içi 4,6-5, şehir dışı 
4,8-5,1 ve birleşik 4,6-5 arasındadır.

TUCSON N Line şimdi
4x4 ve 4x2 seçenekleriyle.

Tucson N Line ODD dergisi.indd   1 4.05.2020   12:19
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Covid-19 salgınının mevcut koşullar altında küresel 
ekonomiye ve otomotiv sektörüne etkilerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  

Covid-19 salgını tüm dünyaya yayılmış durumda. Yüzbinlerce 
tespit edilmiş vaka var ve virüs çok hızlı bir şekilde yayılmaya 
devam ediyor. Virüsün yayılma hızı o kadar fazla ki kısa sürede 
tüm dünyayı etkisi altına aldı. Virüs, bu hızlı yayılma özelliği ile 
daha önceki dönemlerde ortaya çıkan SARS, MERS ya da Ebola 
gibi salgınlardan ayrışıyor.

Hemen hemen tüm ülkeler salgının yayılmasını önlemek için 
çeşitli tedbirler almış durumda. Tüm bu tedbirlerin ortak özelliği 
insanların birbiriyle temasını önlemek olduğu için insanlar 
karantina altına alındı. Bu da ekonominin çarklarını önemli 
ölçüde durdurdu. Hem üretim hem de talep önemli ölçüde 
azaldı veya ertelendi. Bu da büyümenin hızının azalmasına ve 
hatta küçülme beklentilerinin artmasına neden oldu. Dünya 
ekonomisinin önemli bir parçası olan ülkeler arasında yer alan 
Çin, ABD ve Avrupa’nın virüsten en yoğun şekilde etkilenen 
bölgeler olması da bu beklentiyi artırıyor. Uzmanların daha önce 
yüzde 3 olarak tahmin ettikleri dünya ekonomik büyüme oranı 
yüzde 2’nin altına çekilmiş durumda.

 “Çin’e bakarak salgın sürecinin 
yerini yaklaşık dört ayda 
normalleşmeye bıraktığını 
görüyoruz. Buna dayanarak 

Türkiye otomotiv sektörünün Haziran veya Temmuz 2020’den itibaren 
toparlanmaya başlayacağını; diğer sektörlere göre toparlanmanın 
otomotivde daha hızlı olacağını düşünüyorum.”

D
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“Ertelenmis talepler 
Temmuz 2020’de canlanabilir”

Bakıldığında bu salgından en fazla etkilenen sektörlerin 
başında imalat, otomotiv, turizm, seyahat, taşımacılık ve 
perakende sektörlerinin olduğunu gözlemliyoruz. Mobilitenin 
sınırlandırılması nedeniyle en fazla etkilenen sektörlerden biri 
de otomotiv oldu. Üretim tesislerinin kapatılması OEM ve parça 
tedarikçilerini olumsuz etkilerken; talebin azalması da distribütör 
ve yetkili satıcıları olumsuz yönde etkiledi. Seyahat kısıtlamaları 
ise araç kiralama ve seyahat şirketlerinin faaliyetlerini durdurmuş 
durumda.

OEM’ler açısından bakıldığında; Covid-19’un kısa vadede üretim 
ve mobilite hizmetleri satışlarında düşüş, tedarik zincirinin zarar 
görmesi ve satışın azalması nedeniyle nakit sıkıntısı, doğrudan 
ve dolaylı etkiler nedeniyle fabrika kapanışları gibi etkileri 
olacaktır. Orta vadede ise yavaş üretim artışı ve tedarik zincirinin 
yeniden oluşturulması ile etkilerin kısmi olarak azaltılması 
beklenmektedir. 

Pandeminin Türkiye otomotiv sektöründe yarattığı etki sizce 
ne kadar devam edecek?  

Bu durumun ne kadar süreceği konusunda net bir tahminde 
bulunmak oldukça güç. İlk vakanın görüldüğü Çin’e bakıldığında 
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Aralık ortalarında başlayan salgının yeni yeni kontrol altına 
alındığını, karantinanın kalktığını, üretimin ve talebin artmaya 
başladığını görüyoruz. Bu da yaklaşık 4 ay gibi bir süre sonra 
işlerin normale dönüşünün başladığını bizlere gösteriyor. 
Türkiye’de salgının Mart 2020’nin ilk haftası gibi başladığını 
düşünürsek bu olumsuz tablonun Türkiye’de Temmuz 2020’ye 
kadar sürebileceğini düşünüyorum. Ancak tabii ülkelerin tedbir 
uygulamalarındaki disiplin, sağlık alanındaki imkanlar ve mevsim 
değişikliği gibi faktörler dikkate alındığında bu süre olumlu ya da 
olumsuz yönde değişebilir.

Türkiye otomotiv sektörü açısından düşündüğümüzde ise 
ben Haziran ya da Temmuz 2020’den itibaren toparlanmanın 
başlayacağı düşüncesindeyim. Belki biraz fazla iyimser olabilir 
ama diğer sektörlere nazaran otomotiv sektöründe daha hızlı bir 
toparlanma olacağını düşünüyorum. Bunun en önemli nedeni 
ise 2018 yılı üçüncü çeyreğinde başlayan ve 2019 yılı sonuna 
kadar devam eden iç pazar daralması nedeniyle ertelenmiş olan 
taleplerin Temmuz’dan itibaren hızlı bir şekilde geri döneceği 
yönündeki beklentimdir. Zira 2020 Ocak ve Şubat aylarındaki 
satışlara bakıldığında 2020 yılının geçen yıla göre önemli ölçüde 
toparlanma yılı olacağı görülmüştü. Tam bu sırada ortaya çıkan 
Covid-19 salgını bu talebi tekrar ötelemiş oldu. O nedenle, salgın 
kontrol altına alınır alınmaz bu ertelenen talepler olumlu yönde 
etkili olacaktır. Türkiye’deki otomotiv üreticilerinin ara verdikleri 
üretime Nisan sonu ya da Mayıs ortası kademeli olarak tekrar 
başlama kararı alması da bunun bir göstergesi.

Covid-19 nedeniyle Avrupa’daki yavaşlama Türkiye otomotiv 
sektörünü nasıl etkileyecektir? 

Küresel pazarlarda olduğu gibi bu salgını derinden yaşayan 
Avrupa’da da sıfır km araçlara olan talep hızla düştü. Mart 2020 
dönemine bakıldığında Avrupa’da toplam otomobil ve hafif ticari 
araç satışları Mart 2019’a göre yaklaşık yüzde 50 daralırken, 
Nisan 2020 döneminde bu kaybın çok daha fazla olması 
bekleniyor. 

Türkiye’nin otomobil ve hafif ticari araç ihracatının yaklaşık 
yüzde 85’lik kısmı Avrupa’ya yapılıyor. Bu nedenle, son 2 
yıldır iç pazardaki daralmadan otomotiv üreticileri sınırlı olarak 
etkilenmişti. Şimdi ise Avrupa pazarındaki hızlı daralma nedeniyle 
otomotiv üreticileri bu pazarı da hızla kaybetmeye başladı. Fransa, 
Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya’nın durumuna bakıldığında 
zaten durum kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

“Bu süreçte birçok işin 
uzaktan ya da evden de 
rahatça yapılabileceğini 

gözlemledik”

“Evde kalınan” bu süreç iş hayatında ne gibi değişimlere yol 
açtı ve uzun vadede çalışma hayatında neleri değiştireceğini 
düşünüyorsunuz? 

Bu sürecin tüm çalışanlar için aslında geleceğin bir simülasyonu 
olduğunu düşünüyorum. Özellikle birçok yönetici tarafından şüphe 
ile karşılanan “uzaktan çalışma” kavramının ne kadar etkili ve verimli 
olduğu şu anda test ediliyor. Bence bu süreçte birçok işin uzaktan ya 
da evden de rahat bir şekilde yapılabildiğini gözlemliyoruz. 

İşte bu nedenle, normal çalışma şartlarına geri dönüldüğünde dahi 
evden çalışma modelinin eskisinden çok daha yoğun bir şekilde 
kullanılacağını düşünüyorum. Bu da ofis çalışma alanlarının tekrar 
gözden geçirilmesine neden olacaktır. Daha küçük ofis alanlarına 
talep artışı olacaktır. 

Ayrıca birçok toplantı ve görüşmenin video konferans şeklinde 
de kolayca yapılabileceğini görmüş olduk.  Şu an bunu 
insanlar zaruretten yapıyor olsa da normal şartlarda toplantı 
ve görüşmelerin bu şekilde video ya da telekonferans şeklinde 
yapılmasının maliyet ve zaman avantajları nedeniyle yoğun bir 
şekilde kullanılacağını düşünüyorum.

Otomotiv sektörü özelinde durum değerlendirildiğinde ise özellikle 
tedarik ve servis alanında önemli değişiklikler yaşanacağına 
inanıyorum. Unutulmamalıdır ki, otomotiv sektörü bu salgın ortaya 
çıkmadan çok önce zaten bu rüzgarla karşı karşıya kalmıştı. 
Covid-19 krizi, tüketicilerin dijital kanallara yönelik tutumlarının 
hızla evrilmesini sağlayacaktır.

Tüketicilerin birçoğu kendini, yalnızca birkaç ay önce bir 
perakendeciden satın almayı düşündükleri ürünleri bundan 
sonra online olarak veya doğrudan üreticilerden satın alırken 
bulabilirler. Bazı tüketiciler ise daha önce hiç online satış kanalı 
kullanmamalarına rağmen birdenbire alışveriş yapmak için daha 
güvenli ve kolay bir yol bulmuş olacaklar. Her ne kadar bayilerin 
bu zincirde rolleri devam edecek olsa da bu yeni rolün mevcut 
rollerinden farklı olacağı ortaya çıkacak. 

“Eğer karşımıza farklı krizler 
çıkmazsa 2021’nin 
2020’ye nazaran 

toparlanma yılı olacağını 
tahmin ediyorum.”

2020 sonu - 2021 yılı otomotiv sektörü öngörüleriniz nelerdir?

Uluslararası otomotiv sektörü araştırma şirketi LMC verilerine 
göre; 2020’de global hafif araç satışının tahmini 77 milyon adetin 
altında gerçekleşeceği yönünde. Bu da 2019 yılı satışlarına göre 
yüzde 15 gibi bir düşüşe tekabül ediyor. Söz konusu araştırmaya 
göre; Covid-19 2020 yılı ikinci çeyreğine kadar devam edecek 
ya da 3 ve 4. çeyrekte de etkileri sınırlı da olsa sürecek. Eğer bu 
tahminler gerçekleşirse satışlardaki düşüşler bir önceki yıla göre 
yüzde 20’ye kadar ulaşabilir. Bu da global satışların 69 milyon 
adetin altına düşmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir senaryo ise 
2021’i ve ileri vadeli iyileşme modelini daha fazla riske sokacak.
Türkiye’ye baktığımızda ise Covid-19 öncesi 2020 yılı pazar 
tahmini 550-600 bin adet şeklinde idi. Global tahminlerdeki 
değişikliğe paralel olarak Türkiye’de pazar tahmininin de yüzde 
15 ila yüzde 20 kadar azalabileceği düşünüldüğünde, 2020 yılı 
pazar tahmininin 450 ila 500 bin adet şeklinde yapılabileceğini 
düşünmekteyim.

2021’e geldiğimizde ise 2020’ye nazaran toparlanma yılı 
olacağını tahmin ediyorum. Ancak tabii ki ne olur bilinmez. 2020 
toparlanma yılı olacak derken bu salgın karşımıza çıktı. Umarız 
başka olağanüstü durumlar ortaya çıkmaz ve otomotiv sektörü 
hak ettiği satış rakamlarına bir an önce ulaşır.
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A Covid-19 Sonrasında Dünya Ekonomisi 
McKinsey, Covid-19 salgın sürecinden ekonomik çıkışa ilişkin hazırladığı senaryoları açıkladı. 
Küresel ekonomi ve büyümeye ilişkin senaryolar, toplum sağlığına ilişkin politikalarla paralel ilerliyor. 
2 bin 79 yöneticiyle yapılan ankete göre; “Dünyanın sessizce iyileşeceğini” söyleyen A1 senaryosu 
(yüzde 31) en olası gelişme olarak görülüyor. McKinsey, her halükârda küresel “iyileşme” için önce 
insan yaşamını, sonra da geçim kaynaklarını korumak üzere iki aşamalı bir plan öneriyor. 

Covid-19 Krizinin Ekonomik Etkisine İlişkin Senaryolar
Covid-19 yayılımının, halk sağlığına yönelik müdahalelerin ve ekonomik politikaların GSYİH’ye etkileri

Virüs ablukada ancak sektörler hasar gördü: 
Uzun vadede, düşük büyüme trendi

Virüs yeniden ortaya çıktı: Uzun vadede 
yavaş büyüme, tam iyileşme için yetersizlik

Salgın artıyor: Ekonomik iyileşme 
olmaksızın uzun süreli gerileme

Virüs kontrol altında: Büyüme yeniden 
başlıyor

Virüs yeniden ortada çıktı: Dünya sessizce 
toparlanırken, uzun vadede yavaş büyüme

Salgın artıyor: Ekonomik toparlanmaya 
doğru yavaş ilerleme

Virüs kontrol altında: Güçlü büyüme, 
toparlanma

Virüs yeniden ortaya çıktı: Dünyadaki 
büyüme trendi güçlü toparlanmayla beraber 
geri geliyor

Salgın artıyor: Ekonomide gecikmeli 
ancak tam iyileşme.

Etkisiz müdahaleler 
Yaygın iflaslar ve kredi temerrütleri; 
potansiyel bankacılık krizleri…

Kısmen etkili müdahaleler
Politik müdahaleler ekonomik zararı 
kısmen dengeliyor

Yüksek etkili müdahaleler 
Güçlü politika müdahaleleri yapısal hasarı 
önlüyor; kriz öncesine doğru ilerleme

Zincirleme etki ve ekonomi politikalarının sonuçları 

Virüsün Yayılması ve Halk Sağlığına Yönelik Müdahaleler

İyileşmenin hızı ve gücü, politika hareketlerinin kredi sorunları gibi durgunluk dinamiklerini 
azaltıp azaltamayacağına bağlı.

Virüsün hızlı 
ve etkin 
kontrolü 
(Her ülkede 
2-3 ay 
içinde) 

Etkili 
kontrole 
rağmen bazı 
ülkelerde 
virüs devam 
ederse…

Halk sağlığına 
yönelik 
uygulamaların 
başarısızlığı

1 - Hayatları korumak
 1a. Virüs olabildiğince çabuk bastırılmalı
 1b.  Test, karantina ve tedavi kapasitesi genişletilmeli
 1c.  Tedavi, ilaç ve aşı bulunmalı

2 - Geçim kaynaklarını korumak
 2a. Kapalı kalan işletmeler ve çalışanlar desteklenmeli
 2b. Virüs azaldığında güvenli şekilde çalışmaya 
  hazır olunmalı
 2c. İyileştirmenin yüzde -8 ile -13 arasında 
  ölçeklendirilmesine hazır olunmalı

Virüsü ve ekonomik şoku zamanla 
atlatma zorunluluğu
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Epidemik senaryo 
Çin’in, bölgesel 
olarak virüsün 
yeniden ortaya 
çıkmasını engellemesi 
gerekecek.  

ABD ve Avrupa, virüsü üç aylık zaman diliminde kontrol 
altına alamayacak ve yaz boyunca; soyal mesafe, 
karantina gibi uygulamalara devam edecek.  
Ekonomik etkiler 
Çin, daha yavaş toparlanacak ve dünyanın geri 
kalanına yönelik ihracatı düşerek zarar görecek. Çin 
ekonomisi, benzeri görülmemiş bir daralmaya maruz 
kalabilir.
ABD ve Avrupa, 2. çeyrekte yıllık bazda yüzde 35 ila 
40’lık bir GSYİH düşüşüyle karşı karşıya kalacak ve 
Avrupa’daki büyük ekonomiler de benzer performansa 
sahip olacak. Ekonomi politikaları, işsizlik ve kapanan 
işyerlerindeki büyük artışa engel olamayacak ve virüs 
kontrol altına alındıktan sonra bile çok daha yavaş bir 
iyileşme yaşanacak.  
Çoğu ülkenin, Covid-19 öncesi GSYİH seviyelerine 
dönmek için iki yıldan fazla zamana ihtiyacı olacak. 

Senaryo A3: Virüs kontrol altındaEpidemik senaryo 
Çin ve Doğu Asya 
ülkeleri, mevcut 
iyileşmelerini sürdürüyor 
ve virüsü 2020’nin 2. 
çeyreğinden itibaren 

kontrol altına alıyorlar.  
Avrupa ve ABD’de virüs, iki-üç aylık ekonomik kapanma 
sayesinde etkili bir şekilde kontrol edilecek. Yeni vaka 
sayısı Nisan 2020 sonuna kadar zirveye ulaştı. Toplum 
sağlığına yönelik daha güçlü önlemler sayesinde, virüsün 
mevsimselliğiyle beraber yeni vakaların sayısı Haziran 
2020’ye kadar daha da azalıyor. 
Ekonomik Etkiler Çin, keskin ama kısa bir yavaşlama 
geçirecek ve kriz öncesi faaliyet seviyelerine nispeten 
hızlı bir şekilde geri dönecek. Çin’in 2020’ye yönelik yıllık 
GSYİH büyümesi zamana yayılacak. 

Avrupa ve ABD’de, para ve maliye politikası, ekonomik 
zararın bir kısmını geciktirecek. Böylece virüs 2020’nin 2. 
çeyreğinin sonunda kontrol altına alındıktan sonra güçlü 
bir toparlanma başlayabilir.

Çoğu ülkenin 2. çeyrekte, II. Dünya Savaşı sonrası 
dönemde eşi görülmemiş GSYİH düşüşü yaşaması 
bekleniyor.

Vaka yükünün azaltılmasıyla beraber virüs, 
mevsimselliğin etkisi ve halk sağlığına yönelik güçlü 
tedbirlerle, 2. çeyrekte Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye 
yayılmaya devam ediyor.

Senaryo A3: Virüs kontrol altında, büyüme geri geliyor 
Gelişmiş Ekonomiler

Reel GSYİH endeksli
Yerel Para Birimleri, 

2019, 4 Çeyrek=100

Ç1   Ç2     Ç3     Ç4      Ç1     Ç2    Ç3     Ç4      Ç1     Ç2     Ç3     Ç4

Çin
ABD
Euro Bölgesi
Dünya 

 Reel GSYİH Düşüşü  2020 GSYİH Büyümesi Kriz Öncesine Dönüş Düzeyi
 2019 4.Ç-2020 2.Ç % Değişim Çeyrek (+/- 1Ç)
 % Değişim    

Çin  %-4.9 %-2.0 2020 Ç4
ABD   %-8.1 %-2,5 2020 Ç4
Euro Bölgesi %-11.0 %-5.2 2021 Ç1    
Dünya   %-6.5 %-2.7 2021 Ç1

Senaryo A1: Dünya sessizce iyileşiyor

 Virüs, mevsimsel bir düşüş olmadan küresel olarak yayılır. 
 Gelişmiş ya da gelişmekte olan, zengin ve özellikle fakir 
 ülkelerin tümünde sağlık sistemleri yorgun düşer.

2019 2020 2021

Senaryo A1: Virüs yineleniyor, iyileşmede suskunluk hakim
Gelişmiş Ekonomiler

Reel GSYİH endeksli
Yerel Para Birimleri, 

2019, 4 Çeyrek = 100 

Ç1   Ç2     Ç3     Ç4      Ç1     Ç2    Ç3     Ç4      Ç1     Ç2     Ç3     Ç4

Çin
ABD
Euro Bölgesi
Dünya 

2019 2020 2021

 Reel GSYİH Düşüşü  2020 GSYİH Büyümesi Kriz Öncesine Dönüş Düzeyi
 2019 4.Ç-2020 2.Ç % Değişim Çeyrek (+/- 1Ç)
 % Değişim    

Çin  %-5.7 %-4.4 2021 Ç4
ABD   %-11.2 %-8,1 2023 Ç4
Euro Bölgesi %-14.6 %-11.1 2023 Ç1    
Dünya   %-8.4 %-6.5 2022 Ç1

2 bin 79 
küresel yöneticiye 

soruldu

% 15
% 11

% 3
% 16

% 31
% 9

% 6
% 6

Senaryo B5 

Senaryo B1
Senaryo B2 
Senaryo B3
Senaryo A3 
Senaryo A1
Senaryo B4
Senaryo A4 
Senaryo A2

% 2
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1. Sektöre yönelik gözlem

• Tüketicilerin otomobil alma isteğinde yaşanan kırılmayla 
birlikte, söz konusu isteklilik kısa vadede azalmaya devam 
edecek. İlk kez otomobil satın alma potansiyeli olan tüketicilerin 
bu istekleri, bazı bölgelerde toplu taşımaya getirilen kontroller 
ya da genel sağlık endişeleriyle, kalabalıklardan uzak durma 
arzusuyla daha da güçlenecek. Ancak, hâlihazırda otomobili 
olan tüketiciler, model yükseltme amacıyla otomobil satın alımı 
bekleme eğilimindeler. KOBİ’ler açısından zorlayıcı koşullar 
dikkate alındığında, bu segmentin potansiyel müşterilerinin de 
gelirler kaygısından dolayı satın alma isteklerinin azalabileceği 
görülüyor. Ayrıca, salgının neden olduğu huzursuzluk ani 
tüketim talebini daha da azaltıyor.

• Zayıflayan satış-sonrası talep: Alınan kontrol tedbirlerinin 
etkisiyle, yıldan yıla ortalama kat edilen sürüş mesafesi, satış 
sonrası bakım ve tamir talebini de düşürecek. Bu da satış 
sonrası çıktılarda gözle görülür bir daralmaya sebep olacaktır.

• Bayilerin işe başlaması gecikebilir: Bayilerin çoğu, yerel 
yönetimlerin şartlarına uymak, personelin sağlığını ve iş 
güvenliğini korumak için ya da yoğunluğun tekrar oluşmasını 
beklemek amacıyla işe yeniden başlamayı erteleyebilir.

• Yakın gelecekte bayi stokunun yaratacağı baskı: Yılın ilk 
aylarında gerçekleşen satışlar, geçen yıla göre oldukça yüksek 
seyretti. Bu da bayilerin stok seviyesinin nispeten düşük 
kalmasına neden oldu. Bununla birlikte, halen kendi perakende 
kanallarında stok seviyesi yüksek olan bazı otomotiv markaları 
da bulunuyor.

• Toptan satış planlamasının daha zor hale gelmesi ve 
tüketimin tekrar artışa geçmesiyle stoklarda yaşanabilecek 
dengesizlik: Bu süreçte alınan tedbirlerin sonucunda, uzun 
dönemde baskılanan otomobil satın alma talebinin kısa vadeli 
satışlarda patlamaya sebep olması bekleniyor. Ancak bu satış 
artışının zamanını ve dinamiklerini tam olarak öngörmek oldukça 
zor. Bu nedenle, bu süreçte yetersiz ham madde tedariki, 
üretimin yeniden başlamasının geciktirilmesi, azalan nakliye 
kapasitesi ve yüksek stok seviyelerinin neden olduğu yoğun 
rekabet nedeniyle stoklarda araç ve parça eksikliği olabilir. 

Covid-19 
Sürecinde 
Otomotiv Endüstrisi 
ve Öngörüler 

2. Risklere karşı alınacak önlemler

Mevcut risk ve buna karşı alınacak önlemlerin merkezinde insan, 
finansman ve kaynaklar yer alıyor:

İnsan: Müşteri talebine, müşteri temas noktalarının 
oluşturulmasına ve iyileştirilmesine odaklanma; çalışan 
bakımına, koruma, sağlık ve iş güvenliği garantisi sağlamaya ve 
kariyer geliştirmeye odaklanma.

Finansman: Özellikle piyasadan doğrudan etkilenen perakende 
kanallarında nakit akışı riskine odaklanma.

Kaynaklar: Üretime ve satışa dönük iş birliğini güçlendirme; 
tedarik zinciri esnekliğini daha iyi hale getirme.

Bu odak alanları aşağıdaki gibi ayrıntılı bir şekilde ele alınabilir:

Müşteri talebine, müşteri temas noktalarının  
oluşturulmasına ve iyileştirilmesine odaklanma:

 • Salgından korunmada rehberlik, sağlık ve iş güvenliği 
 garantisi sağlama. İşletmeler; bir acil durum ekibinin 
 kurulması ve salgından korunmada gerekli malzeme rezervinin 
 oluşturulması, insan ve çevre sağlığına yönelik gereklilikler, 
 satış ve satış sonrası süreç standartlarına ilişkin güncelleme,
 dezenfeksiyon işlem standartları, şüpheli araçların acil durum 
 işlemleri vb. talimatlarla bir “Salgından Korunmada Bayilerin 
 Görevi El Kitabı” hazırlamalı ve yayınlamalıdır.

 • Dijital araçların kullanılması, uzaktan satış hizmeti 
 deneyiminin geliştirilmesi. Müşteriler mevcut koşullarda
 belli modelleri görmek için satış noktalarına gelemediğinden, 
 Orijinal yedek parça imalatçılarının (OEM) ve bayilerin 
 perakende hizmetlerinde dijital araçları kullanmasını 
 öneriyoruz. 

 • Müşterilerle irtibatın güçlendirilmesi, satış sonrası
 hizmetlerin artırılması. Müşteri tarafındaki endişelerin 
 önüne geçilmesi için bayiler araç sahipleri ile farklı yollardan 
 irtibat kurmalıdır. Müşteriler, satış sonrası hizmetinin yeniden 
 başlama tarihinin yanı sıra bayilerin salgından korunmada

Deloitte, çok uluslu şirketlerin geçmişte 
yaşanan olağanüstü durumlarda 
attıkları adımları referans alarak,  
“İşletmelerin salgında atacakları 10 
önemli adım” adlı çalışmayı hazırladı. 
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 aldıkları dezenfeksiyon ve diğer koruma tedbirleri konularında 
 bilgilendirilmelidir. Bu arada, bayiler kendi servis bölgesi 
 içinde bulunan araçların alınması ve bırakılması ve araç 
 dezenfeksiyonu gibi katma değerli hizmetler ile ilgili 
 düzenlemelerin yapılması için telefonla randevuyu güçlü 
 şekilde teşvik etmelidir. Yol yardımı hizmetleri de kesintisiz 
 sürdürülmelidir. Sigorta yenileme işinde ise bayilere ve sigorta
 şirketlerine elektronik yenileme hizmetleri sunmalarını ya da 
 sigorta yenilemelerinde ücretsiz kapıdan kapıya araç 
 dezenfeksiyon hizmetleri sunmalarını öneriyoruz. Bununla
 birlikte, OEM’ler sigorta kapsamları 2020’nin ilk çeyreğinde 
 sona eren müşterileri için garanti sürelerinin makul ve uygun 
 şekilde uzatılmasını ve teknik zorluk yaşayan bayilere 24 saat 
 uzaktan destek sağlama konularını değerlendirmeye alabilirler.

Çalışanı koruma, sağlığı güvence altına alma ve 
kariyer planlama:
 
 • Çalışanların güvencesini iyileştirme: Covid-19 salgınının, 
 otomotiv sanayinde özellikle saat ücretli çalışanlar 
 üzerinde ciddi bir etkisi olabilir. Bu nedenle, işletmeler 
 çalışanların gelirlerini güvence altına almak için Temel 
 Performans Göstergeleri (KPI) yapılarını uygun şekilde 
 değiştirmelidir. İşletmeler çalışanlarına, çalışma ortamlarını ve 
 yaşam koşullarını güvence altına almaları için hijyen 
 malzemeleri tedarik etmelidir. Sunulan fiziki korumanın 
 yanı sıra, çalışanların refahı için gerekli olabilecek profesyonel 
 psikolojik destek sağlanmalıdır.

 • Yetenek gelişimine destek olunması: Kısa vadede, birçok
 işletme çalışanlarının evden çalışmasını, telefon ya da 
 internet ile bağlanmasını teşvik edecektir. İşletmeler, 
 çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek için çevrimiçi eğitimler 
 düzenlemelidir. Ön planda yer alan satış personeli açısından 
 çevrimiçi eğitim, ürün bilgisi değerlendirmesi ve müşteri 
 karşılama konuları değerlendirilebilir.

Özellikle piyasadan doğrudan etkilenen perakende 
kanallarında nakit akışı riskine odaklanma:

 • Sektörler arası risklere özellikle dikkat edilerek nakit 
 akışının iyi planlanması: Kısa vadede, bayi gruplarının 
 nakit akışının, net açığa dönüşmesi bekleniyor. Bu nedenle, 
 işletmelerin gereksiz harcamalarını ötelemesi ya da azaltması 
 şiddetle tavsiye ediliyor. Bununla birlikte, birden çok sektörde
 faaliyet gösteren bayi grupları açısından ise, faaliyetlerin 
 çeşitlendirilmesi şeffaflığın azalmasına ve böylece 
 nakit akışında karmaşıklığa neden olabilir. Bu nedenle, 
 diğer sektörlerin nakit akışı kullanımından dolayı otomotiv 
 sermayesinde bir kaçak olmasının önüne geçilmesi elzemdir.

 • Kanallar arası risk stres testi yapılması: OEM’ler, finansal 
 kuruluşları ve bayi grupları ortaklaşa teşhis testleri 
 düzenlemeli ve birden çok senaryoda kendi sürdürülebilir 
 çalışma kapasitelerini öngörmelidir. Buna göre, daha fazla iş
 birliği ve destek tedbirlerine ihtiyaç bulunuyor.

 • Satış kanallarına olan desteğin güçlendirilmesi: OEM’ler 
 aralarında aşağıdaki tedbirlerin de bulunduğu destekleyici 
 tedbirlerle bayilikleri ile etkin iş birliği içinde olmalıdır:

  a) Politika değişikliklerine yakından dikkat etmek ve 
  finansal desteği güçlendirmek. Bazı bayilerin karşı karşıya
  olabileceği geri ödeme riskini azaltmak için finans 
  kuruluşları ile görüşmelerde bulunma

  b) Bayilikler üzerindeki baskının azalmasına yardımcı 
  olmak için salgın sırasında KPI’ları uygun şekilde 
  düzenleme ve ön ödemeler yoluyla teşvik ödemelerini 
  hızlandırma
 
  c) Kurulmakta olan yeni yetkilendirilmiş bayilikler için 
  istisna süresini uzatmayı değerlendirme

Üretime ve satışa dönük iş birliğini güçlendirme; 
tedarik zinciri esnekliğini geliştirme:

 • Üretime ve satışa dönük iş birliğini güçlendirme: OEM’ler 
 üretime dönük tedarikçilerle, satışa dönük bayilerle yakın iş 
 birliği içinde çalışmalıdır. Bilgi şeffaflığının sağlanmasıyla 
 birlikte, karşılıklı güven inşa edilebilir ve tedarik zinciri 
 esnekliği daha da güçlendirilebilir. Bu da doğru bayiye, doğru 
 zamanda, doğru modellerin ve parçaların gönderilmesini sağlar.

 • Arz-talep hızının esnek olarak ayarlanması: OEM’ler ve 
 bayilikler, arz ve talebin hızını ayarlamak için bir yaklaşım 
 geliştirmelidir. Genel fikir, hedefleri gevşeterek ve çevrimiçi 
 bir pazarlama platformu sunarak bayiliklerin araç siparişlerini 
 ve teslimlerini artırmak ve bu şekilde hem OEM’in hem de 
 bayiliklerin piyasaya çok daha etkin ve etkili cevaplar 
 verebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

 • Türkiye’deki operasyonlar ve genel merkezler arasındaki 
 iletişim: Global markaların Türkiye’deki operasyonları ile 
 yurt dışındaki genel merkezleri arasında kurulan dinamik ve 
 etkili iletişim, Türkiye’deki piyasa durumu ve beklentileri ile 
 ilgili zamanında geri bildirim alınmasını kolaylaştırmak 
 açısından elzemdir.

Kaynak: https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/manufacturing/articles/
otomotiv-endustrisi-salgin-sirasinda-riski-azaltma-yonunde-nasil-
hareket-ediyor.html

Müşteri merkezli yaklaşım güçleniyor

Kısa vadede, tutarsızlık, şeffaf olmama ve dengesizlik 
meseleleri sektörel zincirin halkalarında ve farklı bölgelerde 
görülmeye devam edecektir. Orta ve uzun vadede 
ise, işletmeler hiç duraksamadan aşağıdaki hususlara 
odaklanmalıdır:

 a) Karar vermede zamanında ve doğru bilgi 
  sağlanmasında iyileştirme

 b) Bilimsel bir yöntemle, birden çok senaryo üzerinde
   masa başı çalışma yapma

 c) Hem organizasyonel hem de kurumsal seviyede 
  risk değerlendirme ve azaltma kabiliyetlerini 
  iyileştirilme

 d) Sorunun kaynağına inmekten ziyade sadece belirtileri 
  ortadan kaldırmaktan kaçınmak adına iş 
  sürdürülebilirlik planlarını en iyi hale getirme

Uzun dönemde, otomotiv endüstrisi müşteri merkezli 
bir yaklaşıma doğru dönüşüm içindedir. Her ne kadar 
salgının kısa vadeli olumsuz etkileri ve piyasa belirsizliği 
söz konusu olsa da salgın, endüstrinin bütün unsurlarının 
müşteri deneyiminin nasıl iyileştirileceğine yönelik proaktif 
olarak düşünmeye ve endüstri içinde dayanışmanın 
geliştirilmesine de yönlendirmektedir.
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Bugüne kadar, “Covid-19’un Ekonomik Sonuçlarını 
Yönetebilmek İçin Ne Yapılabilir?” ve “Covid-19 Nedeniyle 
Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanırsa” olmak üzere Covid-
19’un negatif iktisadi etkilerini ölçmek ve bu negatif etkiyi 
sınırlandırmak için yapılabilecekleri tartışmaya açmak amacıyla 
iki politika notu kaleme aldık. İlkinin amacı, esasen, daha önce 
karşılaşmadığımız boyutta bir negatif iktisadi şokla karşıya 
olduğumuza dikkat çekmek ve sıra dışı dönemlerin sıra dışı 
tedbirler gerektirdiğini özellikle vurgulamaktı. Bu çerçevede, 
aynı merkez bankalarının “son kertede borç veren” fonksiyonu 
gibi, reel ekonomi için “son kertede alıcı” fonksiyonuna sahip bir 
mekanizmaya ilk kez ihtiyaç olduğuna dikkat çektik.

İkinci notumuzda ise bu kez bu boyutta bir halk sağlığı problemi 
ile baş edebilmek için, bulaşıcı hastalığın geçmiş seyrine 
değil, gelecekteki seyrine yönelik projeksiyonlara ve üretim 
faaliyetlerinin bu projeksiyonlar dikkate alınarak planlamasına 
ihtiyacımız olduğunu vurgulayarak, iktisadi aktivitedeki daralmanın 
iki haneli rakamlarda olmasını beklemek gerektiğini belirttik. 

“Ani duruşa karşı acil durum 
müdahale mekanizması mevcut değil” 

Ancak bütün bu çalışmalarda aklımızda, iktisadi aktivitede reel 
ekonomi kaynaklı birkaç aylık, en fazla bir çeyreklik bir “ani 
duruş” vardı. Peki, reel ekonomide bir çeyrek değil, birkaç çeyrek 
sürecek bir “ani duruş” ve bundan kaynaklanan bir resesyon 
varsa, ne yapmak gerekir? Açıktır ki, küresel sistem, reel ekonomi 
kaynaklı ani duruşlar düşünülerek tasarlanmış bir acil durum 
müdahale mekanizmasına sahip değil. En son 2007-2008 küresel 
krizi sırasında, mevcut sistemimiz daha çok bir veya birden fazla 

Covid-19 salgını bir değil, 
birkaç çeyrek sürerse ne olur?

“Covid-19 nedeniyle yaşanan ‘ani duruş’un daha uzun sürmesi halinde ‘şeffaf 
ve güvenilir bir program çerçevesi’ ile ‘küresel iş birliğinin’ vazgeçilmezliğini 
vurguluyor ve G20 temelli bir iş birliği mekanizması öneriyoruz. Gelişmekte olan 
ülkeleri ele alırken daha kapsayıcı olmalıyız. Bütün destek mekanizmalarının 
hedefi, uluslararası ticaret koridorlarının işleyişini, tedarik zincirlerinin 
kopmamasını, sosyal uyumun daha fazla bozulmamasını sağlamak olmalı. 
Bu süreçte bir bütün olarak küresel ekonominin istendiğinde yeniden 
işletilebilmesini ve hiçbir ülkenin kendi içine kapanmamasını sağlamak gerekiyor.”

ülkede finansal piyasalar kaynaklı bir “ani duruş” riskini dikkate 
alarak tahkim edildi. 

“Yıllık GSYH kaybı yüzde 40’a ulaşabilir”

Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik tahribatın ve alınan 
kararların bir yıl sürmesi halinde, normal bir duruma kıyasla 
GSYH’nin ne kadar düşeceğini hesaplayabiliyoruz. Söz konusu 
koşullar ve kararlar altı ay sürerse, hesaplanan küçülme 
oranını ikiye, üç ay sürerse dörde bölmek gerekiyor. Böyle 
hesaplandığında, tablodaki kabuller çerçevesinde, yıllık GSYH 
kaybı kriz olmadığı duruma göre yaklaşık yüzde 40 çıkıyor (Tablo 
1). Dolayısıyla, krizin etkisi altı ay sürerse, GSYH kaybının yüzde 
20 dolaylarında olacağı bulunuyor. Tekrar dikkatinizi çekmek 
istediğimiz nokta, bunun büyük belirsizlik altında yapılan kaba 
bir hesaplama olduğu. 

Salgının ve salgın karşısında alınan kararların birkaç ay 
yerine daha uzun bir süre devam etmesi halinde, bu küçülme 
senaryosu dikkate alındığında, bundan önceki yazılarımızda 
tartışmaya açtığımız devlet desteğinin çok daha büyük ölçekte 
yapılması gerekeceği açık. Öte yandan, yerel ekonomide bütün 
yükümlülükler ileriye doğru ertelenir ya da devlet tarafından 
üstlenilirken, yurt dışı yükümlülüklerin aksamadan sürdürülmesini 
beklemek de gerçekçi bir varsayım değil. Bu noktada temel 
sorun ortaya çıkıyor. Daha uzun sürecek bir salgın durumunda 
devletin vermesi gereken desteğin çok daha yükseleceği dikkate 
alındığında risk algılaması nasıl azaltılacak? Desteğin faizlerde 
ve döviz kurunda büyük bir sıçrayışa yol açarak bilançoları daha 
da tahrip etmesi ve dolayısıyla ekonomik küçülmenin daha 
da derinleşmesi, finansman ihtiyacının daha da artması nasıl 
önlenecek? 

Politika notunun tamamına erişmek için: https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10117 

Dr. Güven Sak 
TEPAV Bölge Çalışmaları 
Program Direktörü ve İcra Direktörü, 
TOBB ETÜ Rektörü

Dr. Fatih Özatay 
TEPAV Program Danışmanı
(Makroekonomi Çalışmaları 

Programı)
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“Gelişmiş ülkelerin reel borçlanma 
maliyetleri çok düşük”

Gelişmiş ülkeler de benzer bir ekonomik daralma ve işsizlik 
sıçraması tehdidi altında. Bu tehdidin ne boyutta olacağını 
kabaca ölçmeye çalışan çok sayıda rapor yayınlandı (mesela 
OECD, 2020). Eşi görülmemiş düzeylerde olabilecek ekonomik 
küçülmeye karşı gelişmiş ülkelerin ekonomi politikası tepkisi 
vermek açısından büyük avantajları var. Reel borçlanma 
maliyetleri çok düşük; borçlanabilirler. Ancak gelişmekte olan 
ülkelerin durumu, gelişmiş ülkeler gibi değil. Şüphesiz daha az 
kırılgan bir ekonomik yapıda olsaydık Covid-19 salgınına karşı 
daha güçlü tepki verebilirdik ve daha az risk tehlikesi altında 
olurduk. 

“Herkes evindeki yangınla ilgili olsa da 
‘ertesi gün’ unutulmamalı”

Şu anda tüm ülkeler bu bulaşıcı hastalık salgınına son derece 
hazırlıksız yakalandıkları için herkes kendi evindeki yangınla daha 
çok ilgilidir. Ancak “ertesi gün”ü unutmamakta fayda vardır. Eğer 
bugün ülkelerin dış yükümlülükleri konusunda işler bir mekanizma 
inşa edilemezse, engellenemeyen, kontrolsüz iflaslar ile yeniden 
toparlanma daha da güç olacak, sistemik risk daha da artacaktır. 
Yeniden toparlanma güçleşecek ve daha uzun bir zamana 
yayılacaktır. 

Covid-19 salgını beklendiği gibi bir değil, birkaç çeyrek 
daha devam edecekse, negatif iktisadi şokun etkisi süratle 
büyümektedir. Bu durumda, Türkiye gibi kısa vadeli (önümüzdeki 
bir yıllık dönem için) 172 milyar dolar dış borç ödemesi olan 
bir ülkenin ilk olarak, vadesi gelen yükümlülükleri yerine 
getirebilmek için ABD Doları sağlayacak swap anlaşmalarına 
ihtiyaç vardır. Ancak, hem ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hem 
de IMF’nin Türkiye’ye sağlayabilecekleri olanağın sınırlı olacağı 
görülmektedir. 

Reel ekonomide bu boyutta bir “ani duruş” halinde “şeffaf 
ve güvenilir bir program çerçevesi” ile küresel iş birliğinin 
vazgeçilmezliğini vurgulayarak, G20 temelli bir iş birliği 
mekanizması öneriyoruz. G20 bünyesinde, zamanında ekonomi 
politikası koordinasyonu için, IMF tarafında oluşturulan ve başarılı 
bir koordinasyon sağlayan MAP (Mutual Assessment Process-
Karşılıklı Değerlendirme) sürecinin, reel ekonomi kaynaklı bu 
ani duruşla baş edebilmek için, yeniden ele alınmasında fayda 
vardır. Bu süreçte, G20 merkez bankaları arasında swap ya 
da kredi kanallarının açılması, gelişmekte olan ülke çalışanları 
ve KOBİ destek programları için hibe ve faizsiz kredi desteği 
sağlanması ve gelişmekte olan ülkelerin zamanı gelen dış ödeme 
yükümlülüklerinin ötelenmesi için bir mekanizma oluşturulması 
için çalışmakta fayda vardır. 

G20 MAP ile, ilk olarak, IMF’nin gerektiğinde, G20 ülke 
merkez bankaları ile swap anlaşmaları yapabilmesine imkan 
sağlanmalıdır. IMF (2017)’de gündeme getirilen SLS dahil dış 
şoklara karşı esnek müdahale mekanizmalarına bugün ihtiyaç 
vardır. İlk ortaya atıldığında, Amerikan yönetimi tarafından 
kabul görmeyen bu düzenlemenin bugün yeniden gündeme 
alınmasında fayda vardır. İkinci olarak ise, MAP vasıtasıyla, 
yerel düzeyde KOBİ’lere sağlanması tartışılan hibe ve faizsiz 
destek kredileri gibi mekanizmaların, doğrudan gelişmekte olan 

ülkeler için de devreye alınması yönlendirmelidir. Bu yolla, gelir 
akımından yoksun olan kesimlerin desteklenmesini, uluslararası 
ticaretin yeniden işlemesini ve KOBİ’lerin ayağa kalkmasını 
kolaylaştıracak ulusal destek programları, ulusal iş ve işçi bulma 
kurumları, yerli eximbank’lar ve kalkınma bankaları aracılığıyla 
tasarlanabilir. 

“Eskiden tartışılmış ‘yeni’ fikirlere 
odaklanmak gerekir”

Gelişmekte olan ülke deyince kapsayıcı olmak, Türkiye, Güney 
Afrika ve G-20 içindeki diğer yükselen piyasa ekonomilerinin yanı 
sıra Sahra altı Afrika’yı da dikkate almak gerekir. 

Üçüncü olarak, ülkelerin mevcut dış yükümlülüklerinin ileriye 
doğru ertelenmesine imkân sağlayacak bir koordinasyon da 
sağlanmalıdır. Bu süreçte küresel bankacılık sisteminin sıhhati 
son derece önemlidir. Bütün bu destek mekanizmalarının hedefi, 
uluslararası ticaret koridorlarının işleyişini, tedarik zincirlerinin 
kopmamasını, sosyal uyumun daha fazla bozulmamasını, 
Covid-19 ile mücadelede herkesin üzerine düşeni yapmasını, 
bir bütün olarak küresel ekonominin istendiğinde yeniden 
işletilebilmesini, hiçbir ülkenin kendi içine kapanmamasını 
sağlamak olmalıdır. 

Yeni fikirlerden çok, eskiden tartışılmış “yeni” fikirlere 
odaklanmakta fayda vardır. Unutmayalım, 2007- 2008 krizinde 
ortaya atılan yeni fikirlerden dışsal şoklara karşı acil kredi 
mekanizmaları ve swap hatları daha gerçeğe aktarılabilmiş 
değildir. 

“Negatif iktisadi şokun 
etkisi süratle büyümektedir. 
Salgının birkaç çeyrek devam 
etmesi halinde, Türkiye gibi 
kısa vadeli (önümüzdeki bir 
yıllık dönem için) 172 milyar 
dolar dış borç ödemesi 
olan bir ülkenin ilk olarak, 
vadesi gelen yükümlülükleri 
yerine getirebilmek için ABD 
Doları sağlayacak swap 
anlaşmalarına ihtiyaç vardır.”
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Rubikon, bezik oyununda kullanılan bir sözcüktür. Bezik, 96 kâğıtla 
oynanan iki kişilik, kozlu bir oyundur. Oyunculardan birisi 3 bine 
sayısına ulaştığında oyunu kazanmış olur. Eğer bir oyuncu 3 bine 
ulaşıp oyunu bitirdiğinde diğer oyuncu 1500’ün altında kalmışsa 
buna Rubikon denir. Rubikon yapan oyuncu 2 kat puan alır. 
Bezikte kullanılan Rubikon sözcüğü İtalya’nın kuzeyinde bulunan, 
29 kilometre uzunluğunda Rubicon nehrinin adından gelir. Nehrin 
yatağı ve yapısı zaman içinde birkaç kez değiştiği için Rubicon 
nehrinin günümüzdeki Pisciatello nehri olduğu tahmin ediliyor. 
Roma Cumhuriyeti döneminde Rubicon nehri, kuzeyde bulunan 
Cisalpina Galya eyaleti ve İtalya’nın güneyi arasında sınır çizgisi 
olarak kabul edilirdi. Bu çizgi, Cumhuriyeti tehdit edebilecek 
askeri girişimleri engellemek amacıyla generallerin ordularıyla 
geçemeyeceği sınır olarak belirlenmişti. Savaştan dönen generaller 
bu sınıra gelmeden askerlerini evlerine yollar ve Roma’ya öyle 
giderlerdi. Julius Caesar, Galya’yı fethettikten sonra Roma’ya 
dönerken Roma Konsülü Pompei’nin kendisini yargılatıp sürgüne 
göndereceğini öğrendi. Roma’da yönetimi ele geçirmek amacıyla 
M.Ö. 49 yılında ordusuyla Rubicon nehrini geçerek yasağı çiğnedi 
ve Roma’ya yürüdü.  
Dış Finansman Kaynaklarına Erişimde Miktarı ve 
Maliyeti Belirleyen Kriterler 
Bir ülkenin dış finansman kaynaklarına erişimde miktar sınırlarını 
ve katlanılacak maliyetleri çerçeveleyen birtakım göstergeler 
bulunuyor. Bunları üç grupta toplamak mümkün: (1) Guidotti 
– Greenspan Kuralı, (2) CDS Priminin derecesi, (3) Kredi 
Derecelendirme Notu. 
Guidotti – Greenspan kuralı; merkez bankasının sahip olduğu brüt 
döviz rezervleri ve altın rezervlerinin toplamının, ülkenin vadesine 
bir yıl kalmış olan dış borçlarına eşit olmasını öngören kuraldır. 
Bir yıllık süre içinde, dış yükümlülüklerin yenilenememesi halinde, 
o ülkeye dış kaynak girişinin devam edebilmesi için bu eşitlik 
önemlidir. Arjantin’in eski Maliye Bakanı Yardımcısı Pablo Guidotti 
bu kuralı bir G 33 toplantısında ortaya attı. Eski Fed başkanı Alan 
Greenspan bu kuralı birçok yerde dile getirerek yerleşmesini 
sağladı. Javier Calafell ve Rodolfo Padilla del Bosque yaptıkları 
çalışmayla rezervler/dış borçlar rasyosunun birçok dış kaynak 
krizinin göstergesi olduğunu ortaya koydular.       
CDS primi; Bir kuruluşun, alacaklı tarafın karşılaşabileceği 
alacağının ödenmemesi riskini belirli bir miktar karşılığında 
üstlenmeyi kabul etmesinin bedeli olarak tahsil ettiği primidir. 
Bir ülkenin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de 
o kadar yüksek olacak demektir. Çünkü bu prim ister istemez 
borçlanma veya kaynak bulma maliyetine yansıyor. CDS primi 
piyasada tıpkı döviz kurları gibi anlık arz ve talebe göre belirleniyor 
ve 300 baz puanın üzerinde ise o ekonomi aşırı riskli olarak kabul 
ediliyor.
 

Kredi derecelendirme notu; kredi derecelendirme kuruluşları 
tarafından bir ülke ya da şirketin kredi değerliliğinin ölçülmesi 
sonucunda ortaya çıkan nottur. Bu kuruluşlar, ülkeler için kredi 
ölçümlemesi yaparlarken ekonomik durum, siyasal durum ve 
riskler gibi unsurları ele alıyorlar. ‘Yatırım eşiği’ diye adlandırılan 
BBB- notunun altında nota sahip olan ülkeler yatırım açısından 
yüksek riskli ülke olarak kabul ediliyor.   
Rubikon Kuralı[i]
Sermaye hareketlerini serbest bırakmış bir ülkenin dış kaynaklardan 
doğrudan yabancı sermaye yatırımı, portföy yatırımı ve borçlanması 
için herhangi bir kural bulunmuyor. Venezuela ve Arjantin gibi iflas 
konumunda sayılan ülkeler hariç bir ülkenin riskleri hangi derecede 
olursa olsun dış kaynak sağlaması mümkündür. Burada önemli 
olan o kaynağın miktarının ve maliyetinin ne olacağıdır. Riskler 
yükseldikçe dış kaynaklara erişimin miktarı azalırken maliyeti 
yükselmektedir.    
Yukarıda sözünü ettiğimiz üç ölçüyü bir araya getirirsek karşımıza 
şöyle bir tablo çıkıyor: 

“Sermaye hareketlerini serbest bırakmış bir ülkenin 
dış kaynaklardan doğrudan yabancı sermaye yatırımı, 
portföy yatırımı ve borçlanması için herhangi bir kural 
bulunmuyor. Türkiye, yapısal reformlara başlarsa tüm 
kriterleri yakalayarak Rubikon yapabilir.”

Rubikon

Bu tablodaki kriterlerin tutturulma sayısı arttıkça dış kaynaklara 
erişim o kadar kolaylaşır ve ucuzlar. Tersi olursa dış kaynaklara 
erişim zorlaşır ve pahalı hale gelir. Bunu bir çeşit Rubicon Kuralı 
olarak kabul etmek mümkündür. Bir ülke dış kaynaklara rahat 
ulaşabilmek istiyorsa bu koşulları tutturmaya çalışmak zorundadır. 
Bu benzetmede Rubikon’u dış kaynaklara ulaşmak için bir engel 
olarak düşünürsek bu koşullar sağlanmadan o ülkenin Rubikon’u 
yüksek bedeller ödemeden geçmesi mümkün olamaz.

Konuya Türkiye açısından bakarsak görünüm şöyle çıkıyor:

Guidotti – Greenspan Kuralı Rezervler > / = Kısa Vadeli Dış Borçlar
CDS Primi (Baz Puan - bp) CDS Primi <  300 bp
Kredi Derecelendirme Notu Not > / = BBB-

Ölçü Gerek Şart

Bu tablo, Türkiye’nin dış kaynaklara ulaşmakta niçin düşük miktar 
ve yüksek maliyet sıkıntısı çektiğini gösteriyor. Türkiye, yapısal 
reformlara başlarsa önce ikinci sıradaki kriteri, ardından da zaman 
içinde diğerlerini yakalayarak Rubikon yapabilir.

Guidotti– 
Greenspan 
Kuralı

Rezervler
86,2 milyar 

USD[ii]

<

> / =

Kısa V. Dış Borçlar
168 milyar USD[iii]

CDS Primi 
(Baz Puan)

> < 300 bp

Kredi Derece-
lendirme Notu

B+[v] <

> / =

BBB-

Ölçü Durum Gereken

Kaynak: Mahfi Eğilmez – Kendime Yazılar 
Dipnotlara ulaşmak için lütfen linki ziyaret ediniz: http://www.mahfiegilmez.com/2020/05/rubikon.html#more

626 bp[iv]
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik 
durgunluğun etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3,3’ten yüzde 
eksi 3’e düşürdü. IMF, 2021 için beklentisini ise yüzde 3,4’ten yüzde 5,8’e yükseltti.

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu 
Nisan 2020: 

hafifletmesi ve salgın geçtiğinde ekonomik toparlanmanın hızlı bir 
şekilde başlamasının sağlaması gerektiği aktarıldı. 

Ekonomik faaliyetteki aksamaların devam etmesi halinde mali 
önlemlerin artırılması gerekeceğine işaret edilen raporda, salgın 
ve etkileriyle mücadelede finansman yetersizliğiyle karşılaşan 
ekonomiler için dış desteğin gerekebileceği bildirildi. 

 IMF Öngörüleri

• ABD: 2020’de yüzde 2’den yüzde eksi 5,9’a düşürülürken, 
2021 yılı için yüzde 1,7’den yüzde 4,7’ye yükseltildi.

• Avro Bölgesi: Büyüme beklentisi de 2020’de yüzde 
1,3’ten yüzde eksi 7,5’e çekilirken, 2021’de yüzde 1,4’ten yüzde 
4,7’ye çıkarıldı. 

Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden Almanya’nın büyü-
me tahmini bu yıl yüzde 1,1’den yüzde eksi 7’ye düşürülür-
ken, 2021’de yüzde 1,4’ten yüzde 5,2’ye yükseltildi. Avrupa’da 
Covid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya’nın ise bu yıla ilişkin 
ekonomik büyüme tahmini yüzde 0,5’ten yüzde eksi 9,1’e çekilir-
ken, 2021’de yüzde 0,7’den yüzde 4,8’e çıkarıldı. 

İngiltere için 2020 büyüme tahmini yüzde 1,4’ten yüzde eksi 6,5’e 
düşürülürken, 2021 beklentisi yüzde 1,5’ten yüzde 4’e yükseltildi.

• Gelişmekte olan ülkeler: Büyüme tahmini 2020’de 
yüzde 4,4’ten yüzde eksi 1’e çekildi. 2021’de yüzde 4,6’dan yüz-
de 6,6’ya çıkarıldı. 

• Çin: Ekonomik büyüme beklentisi 2020 için yüzde 6’dan yüz-
de 1,2’ye düşürüldü. 2021 tahminleri ise yüzde 5,8’den 9,2’ye 
yükseltildi. 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Rapo-
ru’nun Nisan 2020 sayısını “Büyük Tecrit” başlığı ile yayımladı. 
Raporda, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 
3,3’ten yüzde eksi 3’e, 2021 için yüzde 3,4’ten yüzde 5,8’e revize 
edildiği belirtildi.

“2008-2009 finansal krizinden daha kötü”
Raporda, yaşanan sağlık krizinin ekonomik faaliyet üzerinde cid-
di etki yaratacağı vurgulandı.  Salgının bir sonucu olarak küresel 
ekonominin 2020’de yüzde 3 oranında sert bir şekilde küçülmesi 
öngörülüyor. Rapora göre bugünkü durum, 2008-2009 finansal 
krizinden çok daha kötü olarak değerlendirildi. 

Salgının bu yılın 2’nci yarısında azaldığı ve salgına karşı alınan 
önlemlerin kademeli olarak kaldırıldığına ilişkin senaryo dikkate 
alındığında küresel ekonominin toparlanacağına dikkat çekildi. 
Raporda, politika desteklerinin yardımıyla ekonomik faaliyetin 
normalleşmesi halinde 2021’de yüzde 5,8’lik bir büyüme beklen-
diği aktarıldı. 

Küresel büyüme tahminlerine yönelik büyük bir belirsizlik oldu-
ğunu belirten raporda “Birçok ülke, sağlık şoku, iç ekonomik ak-
samalar, düşen dış talep, sermaye akışının tersine dönmesi ve 
emtia fiyatlarının çöküşünden oluşan çok katmanlı bir krizle karşı 
karşıya. Daha kötü bir sonuca dair riskler de baskın bulunuyor” 
ifadesine yer verildi.

 “Salgını azaltmak ve insan hayatını 
korumak için alınan önlemler, ekonomik 

faaliyeti kısa vadede zorlayacaktır. 
Ancak bunlar, uzun vadede, insana ve 

ekonominin sağlığına yapılmış önemli bir 
yatırım olarak görülmelidir.”

“Önlemler ekonominin sağlığı için önemli bir 
yatırım”
Etkili politikaların öneminin vurgulandığı raporda alınan tedbirle-
rin mecburi oluşuna vurgu yapılarak, “Salgını azaltmak ve insan 
hayatını korumak için alınan önlemler, ekonomik faaliyeti kısa va-
dede zorlayacaktır. Ancak bunlar, uzun vadede, insana ve eko-
nominin sağlığına yapılmış önemli bir yatırım olarak görülmelidir” 
ifadesine yer verildi. 

Raporda, acil önceliğin Covid-19 salgınının etkilerinin kontrol 
altına alınması olduğunun altı çizildi. Ekonomi politikalarının da 
faaliyetlerdeki azalma ile kaçınılmaz ciddi yavaşlamanın etkilerini 

“Büyük Tecrit”

Türkiye 
ekonomisi 
öngörüsü

% 5 daralma (2020)

% 5 büyüme (2021)

Türkiye için 
enflasyon 

tahmini

Türkiye’de 
işsizlik oranı 

öngörüleri 

% 12 (2020 ve 2021)

% 17,2 (2020)

% 15,6 (2021)
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Covid-19 salgınının mevcut koşullar altında küresel 
ekonomiye etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Salgının ekonomiye etkileri daha önce tanık olmadığımız bir 
ölçüde. Kısa bir süre içinde çok yüksek bir işsizlik artışı ve arz 
kanallarında tıkanıklıklar yaşandı. Birçok sektörde talep sıfıra 
indi. Virüsle tanışma aşamasındayız. Gelecekle ilgili belirsizlikler 
devam ediyor. Bu dönemi takiben, virüsle birlikte yaşama dönemi 
gelecek ve ardından virüssüz ama muhtemelen alıştığımızdan 
farklı bir dönem başlayacak. İlk aşamadaki olumsuz etkiler ne 
ölçüde büyüyecek veya küçülecek zamanla göreceğiz. Burada 
belirsizliklerin çok fazla olduğunu ifade etmek gerekiyor.
Hayatını kaybedenlerin sayısı açısından ülkeden ülkeye farklılıklar 
var. Virüsle erken ve yaygın olarak karşılaşan İtalya, Fransa gibi 
ülkeler Güneydoğu Asya ülkeleri kadar çabuk önlem alamadı 
ve çok ağır insani kayıplarla karşılaştı. Ekonomik etki ise alınan 
önlemler nedeniyle ve küreselleşmenin de etkisiyle bütün ülkelere 
yayıldı. Tüketim kanallarının tıkanması ve arz zincirinin bozulması 
gibi geçmişten alışık olmadığımız gelişmeler alışageldiğimiz 
politikaların etkisini de kısıtlı kıldı. 

Gelişmiş ülkeler gelir kaybını telafi etmede gelişmekte olan 
ülkelere göre daha çok kaynağa sahip. Ancak, hiçbir ülkenin 
kaynağı sınırsız değil. Alınan mali önlemler ekonomileri kısa 
dönemde destekleyebiliyor. Süre uzadıkça ülkeler virüsle birlikte 
yaşama stratejileri geliştireceklerdir. Bunlar ülkelerin özelliklerine, 
kaynaklarına, kültürlerine göre doğal olarak çeşitlenecektir 
ve ekonomi açısından kimi ülkelerin hızlıca çıkışa geçtiğini, 
kimilerinin ise uzunca bir süre durgunluk yaşadığını göreceğiz.

Virüsle birlikte yaşama aşaması için şu anda söyleyebileceğimiz 
küreselleşmiş ekonomik ilişkilerin yeniden şekillenmesi 
olacaktır. Sınırlar ötesi dolaşım büyük ölçüde kısıtlanacağı 
için uluslararası ticaretin azalması ve bunun sonucunda tüm 
ülkeler için göreceli bir fakirleşme söz konusu olabilir. Ülkeler 

kendi vatandaşlarına iş olanakları yaratabilmek için daha da 
kendi kabukları içine çekilmek zorunda kalabilir. Bunların hangi 
ölçüde gerçekleşeceğini virüse karşı aşı, tespit yöntemleri veya 
tedavilerin ne zaman bulunacağı belirleyecek.

Virüs sonrasını ise bilmek çok zor. Geçen sürenin uzunluğu, 
insanların mali açıdan ne ölçüde etkilendiği gibi etkenler sonuçta 
kendimizi nerede bulacağımızı belirleyecek. Virüs öncesi karşı 
karşıya bulunduğumuz ancak kemikleşmiş ve çözülemeyen 
sorunların bir kısmı bu büyük dönüşüm ortamında belki 
çözülecek, belki kısıtların çok daha artması nedeniyle bazı insani 
değerler göz ardı edilecek. Bunları öngörmek doğal olarak çok 
zor.

Pandeminin Türkiye ekonomisinde yarattığı etki sizce ne 
kadar devam edecek? 

Türkiye bu krize çok hazırlıksız yakalandı. En azından beş yıldır 
üst üste gelen sorunlarla boğuşurken konvansiyonel mali ve 
finansal politikaların çok dışına çıkıldı ve riskler alındı. Bugün bu 
riskler katlanarak karşımıza çıkmakta. Kamu kaynakları yetersiz 
olduğu için destekler çok kısıtlı. Hanelere yapılan destekler, 
çok düşük gelirli olanlara yönelik olarak kullanılıyor. Kayıtsız 
çalışanlarla ilgili bir politika yok. Sürenin uzaması durumunda orta 
sınıfların zorlanması ve bunun da talep tarafını daha da olumsuz 
etkilemesi mümkün. Ayrıca bu kısıtlı destek bile ancak Türkiye 
için çok yüksek denebilecek miktarda para basarak karşılanıyor. 
Tüm bunlar oldukça endişe verici. 

Aslında başlangıçta bir şansımız vardı, salgın ülkemize görece 
geç ve seyrek olarak geldi. Erken tedbirler alarak, örneğin Yeni 
Zelanda gibi yurt dışı girişleri kısıtlayarak, gelenleri karantinaya 
alarak, yaygın şekilde test ve izolasyon uygulayarak yayılımı 
engelleyebilirdik. Ancak bu da nihayetinde bir kaynak meselesi. 
Belki kaynaklarımız buna el vermedi, belki bazı hesaplar yanlış 
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“Belirsizlikler devam ediyor. Tüketim kanallarının tıkanması ve arz zincirinin 
bozulması gibi geçmişten alışık olmadığımız gelişmeler alışageldiğimiz politikaların 
etkisini de kısıtlı kıldı. Krizde, bir süredir önerilen ancak çoğunlukla uçta görülen 
politikalar deneniyor. Enflasyon endişeleri bir kenara atılmış durumda.”

Dr. Burçay Erus - Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi 

   Avrupa ve 
ABD ekonomileri 
2021 sonunda 
rahatlar

“

”
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yapıldı, bir fırsat penceresi olduğu düşünüldü. Süreç şeffaf 
ilerlemediği için bunları maalesef bilemiyoruz. 

Şu anda izlenen yolu salgını kontrollü bir şekilde yaşamak 
şeklinde görüyorum. Hastanelerin başa çıkabileceği ölçüde 
bir yayılım var. Bu şekilde devam edebilmek için toplumun 
üretime katkısı düşük kısımlarına kısıtlar koyuluyor. Bir yandan 
da hastalıkla mücadele konusunda bizim sağlık sistemimizin 
üstünlüğüne dair iyimser mesajlar vererek ekonominin geleceğine 
olan güven ayakta tutulmaya çalışılıyor. 

Bu strateji çok hassas bir dengeye oturuyor, daha çok iyimserlik 
veya daha çok tedbir yönüne bir eğilim ciddi sorunlar yaratabilir. 
Bu nedenle hastalıkla ilgili veri akışı çok kontrollü yapılıyor. Test, 
hastalık ve ölüm rakamları etrafında oluşan birçok soru işareti var. 
Türkiye veri üretimi ve paylaşımında çok ileri bir seviyede ancak 
hastalık ile ilgili veriler çok kısıtlı ve hastalığın seyrini tam olarak 
okumaya izin vermeyecek şekilde paylaşılıyor.

Bu durumu devam ettirmek bana uzun dönemde mümkün 
gözükmüyor. Şirketlerin dayanma gücü yavaş yavaş sınıra 
dayanıyor, hanelere şu anda verilen sınırlı destekleri sürdürmek 
dahi kamu kaynakları bakımından çok uzun süre mümkün 
gözükmüyor. Kayıt dışı çalışanlar, muhtemelen toplumsal 
dayanışma mekanizmaları ile ayakta kalabiliyorlar. 

Ramazan ayı, kısıtlamaların arttırılıp salgının tam olarak kontrol 
altına alınması için bir fırsat sağlayabilir. Bunu yapmadığımız 
takdirde ekonomik sorunların bir kartopu etkisiyle çoğalarak 
gelmesi ve içinden çıkılamaz bir hal alması beklenebilir. 

Çin’den pazar payı kapma olasılığı düşük

Türkiye ve dünya ekonomileri için 2020 sonu ve 2021’e dair 
ekonomik öngörüleriniz nelerdir? 

2020 için herkes üç aşağı beş yukarı aynı görüşte birleşiyor. Ciddi 
bir ekonomik daralma olması kaçınılmaz. Türkiye için bunun daha 
da ağır bir şekilde yaşanacağını düşünüyor ve iyimser senaryo 
ihtimalini çok düşük görüyorum. Riskli bir strateji tercih ettiğinizde 
işler istediğiniz yönde gelişirse kazanırsınız ancak aksi takdirde 
de kayıp büyük olur. Son 30 yıldır uluslararası pazarlara entegre 
olarak büyümeyi hedeflemiş bir ekonomik yapı için küresel 
ticaretin yavaşlaması ciddi sorunlar doğuracaktır. Doğrusu, 
Çin’den pazar payı kapma hayalleri bana çok olası gelmiyor. 

Herkesin karantina uyguladığı süre içinde bazı imkanlar doğsa da 
bunların uzun soluklu olmasını beklemiyorum.

2021’de ise hastalığı en erken geride bırakanların en çabuk çıkışa 
geçeceklerini düşünüyorum. Burada Türkiye salgını önleyecek 
keskin önlemleri biraz daha geciktirmesi durumunda dezavantajlı 
çıkacaktır. Erken müdahale ile kontrolü sağlamış olan Çin 
dahil Güneydoğu Asya ülkeleri ile kaynakları olması nedeniyle 
sorunla başa çıkabilecek Avrupa ve ABD’nin 2021 sonunda 
rahatlayacaklarını tahmin ediyorum. Tabii kabul etmek gerekir ki 
içinde yaşadığımız belirsizlik ortamında bu tahminlerin falcılıktan 
öteye çok değeri de bulunmamakta.

“Evde kalınan” bu süreç iş hayatında ne gibi değişimlere yol 
açtı ve uzun vadede neleri değiştireceğini düşünüyorsunuz?

Evden çalışma yönünde bir eğilim salgın öncesinde de başlamıştı. 
Haftada bir gün evden çalışmaya izin veren şirketler vardı. Salgın 
bu süreci hızlandırdı ve ister istemez bu yöntemi denemek 
zorunda kaldık. İşverenler çalışanları bu süreçte ne ölçüde 
denetleyebilecekler, üretkenlik nasıl değişecek bunları göreceğiz. 
Olumlu sonuçlar alınması durumunda salgın sonrasında da bunun 
devam etmesini bekleyebiliriz. Öte yandan benim gözlemlerim 
çalışanlar arasında etkileşimin çevirim içi yöntemlerle azaldığı 
yönünde. Bu da sinerjinin önemli olduğu bazı alanlarda verimliliği 
olumsuz etkileyecektir. 

Türkiye açısından bir diğer ilginç değişim kurumsal olan ve 
olmayan firmalar arasında olacak. Kurumsal firmalar daha çok 
göz önünde olduğundan çalışanlarına yönelik sorumluluklarını 
yerine getirmekte daha dikkatliler. Bu da enformel çalışan veya 
kurumsal yapısı olmayan şirketlere haksız bir avantaj getiriyor. 
Uzaktan çalışmanın mümkün olmadığı çalışma alanlarında 
enformalitenin artması beklenebilir, bu da hem kurumsallaşma 
hem çalışanlar için olumsuz bir gelişme.

Gelecekte dünya ekonomisini neler bekliyor?

Ekonomistler açısından bu tip büyük krizler, hakkında soru 
işareti olan ve gerçek hayatta uygulamasını normal zamanlarda 
göremediğimiz bazı mekanizmaların test edilmesine ortam sağlar. 
Bu krizde de bir süredir önerilen ancak çoğunlukla uçta görülen 
politikaları denenirken göreceğiz. Örneğin bir süredir gündemde 
olan hükümet harcamalarının para basılarak karşılanması 
birçok ülkede uygulanmaya konuldu. Karşılaşılan büyük sorun 
karşısında enflasyon endişeleri bir kenara atılmış durumda. 
Sosyal yardımlar konusunda evrensel gelir uygulamalarının 
devreye konduğunu görüyoruz. Sağlık alanında önemli reformlar 
yapılması, özellikle ABD gibi sistemsel sorunların çok olduğu 
ülkelerde yeni uygulamaların denenmesi beklenebilir. Önümüzdeki 
yıllarda bunları teorik ve ampirik boyutları ile ele alan çok sayıda 
akademik araştırma olacaktır.

Çin, Güneydoğu Asya 
ülkeleri, Avrupa ve 

ABD’nin 2021 sonunda 
rahatlayacaklarını 
tahmin ediyorum.
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Covid-19 krizinin 
ekonomi, enerji ve 
emisyonlara etkileri: 
Mevcut durum ve olası 
post-korona senaryoları
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Yeni yıla girildiğinde kimsenin bilmediği koronavirüs yüzünden 
alınan önlemler, neredeyse tüm dünyada ani ekonomik durma 
diyeceğimiz, eşi benzeri görülmemiş müthiş bir küresel 
kapanmaya yol açtı. Başta ulaştırma (hava, kara, deniz) sektörü 
olmak üzere insanın insanla temasına neden olacak, neredeyse 
her tür ekonomik faaliyet durdu, küresel tedarik zinciri bozuldu, 
sadece sağlık, gıda ve kısmi sanayi üretimi yapan sektörler 
faaliyetine devam etti. Dolayısıyla, arz ve talep şokunun aynı anda 
yaşandığı, hiç tecrübe edilmemiş bir tür krizle karşı karşıyayız.

Akademik çalışmalar gösteriyor ki, küresel ölçekte enerji 
kullanımını ve emisyonları etkileyen en önemli faktör ekonomik 
büyümedir. Ekonomik büyüme daha fazla mal ve hizmet 
üretimi, dolayısıyla daha fazla enerji ve emisyon demek. Haliyle 
ekonomik daralma da küçülen ekonomik sektörün karbon 
yoğunluğuna bağlı olarak emisyonlarda bir azalmaya yol açacak.

Çin’de emisyonlar yüzde 25 azaldı

Pandeminin ana başlangıç yeri Çin olduğu için, alınan önlemler 
sonucu ilk ekonomik tahribat Çin ekonomisi üzerinde oldu. 
Son 30 yılda ilk defa sanayide daralma yaşayan Çin’de birinci 
çeyrek küçülmesi yüzde 10 civarında gerçekleşti ve emisyonlar 
tahmini yüzde 25 azalma1 gösterdi. Daha sonra İtalya ile birlikte 
Avrupa’ya ve tüm dünyaya yayılan salgın nedeniyle alınan 
önlemler, bu ülkelerde de ciddi bir ekonomik küçülmeye yol açtı.

Financial Times’ın haberine göre, bu dönemde Avrupa Birliği’nde 
(AB) günlük emisyon azalışları yaklaşık yüzde 60’a ulaştı. En büyük 
emisyon azalması yüzde 88 ile ulaştırma sektöründe olurken, evlere 
kapanma nedeniyle hanehalkının emisyonları ise bir önceki yılın 
aynı dönemine göre üçte bir oranında artış2  gösterdi. 

Fosil yakıtların trajedisi

Covid-19 salgını döneminde en fazla etkilenen yakıt türü petrol 
oldu. Çünkü, salgına karşı alınan ilk ve en etkili önlem yurt dışı/

“Covid-19 döneminde en fazla etkilenen yakıt türü petrol oldu. Bu etki post-koronada devam 
edebilir. Yenilenebilir enerji sektörünün bu dönemde olumsuz etkilenmesi beklenmiyor. 
Carbon Brief ve Guardian, sağlık önlemleri sonucu 2020’de küresel emisyonların ciddi oranda 
azalacağını öngörüyor. Yıl sonunda hiçbir politik çaba sarf etmeden, pandemi nedeniyle, 
bilim insanlarının 2020 için öngördüğü emisyon hedefini tutturacağız.”

yurt içi uçuşların durdurulması ve evde kalıp işe ya da başka 
yerlere seyahatin kısıtlanması olduğu için, bu en fazla hava, kara 
ve deniz ulaşımını vurdu. Petrol dünyası yıllar boyunca birçok 
şok gördü ancak hiçbiri bugün tanık olduğumuz şiddette bu 
sektörü vurmamıştı. Düşen petrol fiyatları normalde tüketicileri 
cezbeder ancak bu kez talebin yeniden artması, en azından 
küresel sağlık acil durumu süresi boyunca, pek olası değil. 
Dolayısıyla, petrol stokları artışı mevcut depolama kapasitesini 
aşınca fiyatları daha da aşağı çekme ihtimali söz konusu. 

Ekonomide ortaya çıkan anlık olumsuz etkiler doğalgaz talebini 
-ulaşımda nispeten sınırlı kullanımı nedeniyle- petrol talebinden 
daha az etkiliyor. Diğer yandan, bu yıl ikinci defadır kuzey 
yarım kürede görece ılıman hava şartları yaşanıyor. Bu nedenle 
doğalgaz sektörü için zaten talepte bir azalma söz konusuyken, 
Covid-19 krizi nedeniyle kapanan fabrikalar ve iş yerleri bu talebi 
daha da azalttı. Alınan önlemler nedeniyle, elektrik tüketiminde 
de tüm dünyada önemli düşüşler yaşandığı görülüyor; bunun 
neticesinde pik yüklerde (peak-load) düşüşler gözlemleniyor. 
Pik yükte düşüşün anlamı, bu durumun yenilenebilir enerji 
sektörünün avantajına olması.

Şimdiye dek görülen en yüksek CO2  
düşüşü bekleniyor 

Şimdiye kadar yapılan iki çalışma, sağlık önlemleri sonucu 
2020’de küresel emisyonların ciddi oranda azalacağını 
öngörüyor. Carbon Brief, Nisan 2020 analizine göre, Covid-19 
için alınan önlemler neticesinde küresel ölçekte emisyonların 
önceki yıla göre 1.600 metrik ton karbondioksit (MtCO2) kadar 
azalacağını öngörürken, Guardian’ın sunduğu verilere göre, 
küresel emisyonlar 2020 sonunda, önceki yıla göre yüzde 5 
azalacak ve bu azaltım miktarı 2.500 MtCO2 civarında olacak3. 
Sonuç olarak, koronavirüs krizi, 2020’de CO2 emisyonlarında 
daha önceki herhangi bir ekonomik kriz veya savaş döneminde 
görülenden daha fazla azaltım sağlayabilir. Her iki çalışmanın 
ortak noktası, en çarpıcı önlemler ulaşımın kısıtlanması olduğu 

Prof. Dr. Etem Karakaya
Ekonomist, İklim Değişikliği ve Enerji Uzmanı  
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“Bu kriz sürecinde ekonomik ani 
duraklama nedeniyle bazı ülkeler 
çevre standartlarına yönelik kuralları 
gevşetmeye karar verdiler. 
Çin, otomotiv sektörüne yönelik 
emisyon düzenlemesini 
gevşetirken, Trump’ın ısrarıyla EPA 
regülasyonlarının kaldırılması 
ya da uygulanmaması kararı alındı. 
AB ülkeleri tarafından Avrupa Yeşil 
Düzeni’ne (EGD) yönelik erteleme 
taleplerini de duymaya başladık.”

için, emisyon azalışının yarıdan fazlasının petrol tüketimi 
kısılması nedeniyle olacağı tahmini üzerinden ilerliyor. 

Sera gazı emisyon senaryoları

İlk senaryoya göre, virüsün etkisi kısa süreli olur ve dünya “V” 
şeklinde bir toparlanmaya giderse, post-koronada fazla bir 
değişim söz konusu olmaz ve ekonomik, sosyal, toplumsal 
kalıplar, önceki yıllardaki gibi devam eder. Düşük bir senaryo 
olan bu durumda bile, en azından, küresel karbon bütçesi için 
tahmin edilen süre biraz ileriye ertelenmiş olur. UNEP Emission 
Gap raporuna göre, dünyanın Paris Anlaşması’nda hedeflenen 
karbon nötr amaçlarına ulaşmak için, küresel emisyonların 
2020-2030 döneminde 1,5 derece için yıllık yüzde 7,6 ve 2 
derece için yıllık yüzde 2,7 azaltılması gerektiği belirtilmişti4. (17). 
İronik gelecek ancak hiçbir politik çaba sarf etmeden pandemi 
nedeniyle, bilim insanlarının öngördüğü emisyon hedefini 
2020 yılı için tutturmuş olacağız. Kısa ömürlü bir pandemi ve 
iyileşmenin varsayıldığı “V” tipi senaryoda radikal bir değişim 
öngörülmese de petrol talebinde yaşanan azalma ve fiyatların 
düşük sürmesi sonucu, petrole dayalı doğalgaz fiyatları da yılın 
ikinci yarısında düşük seyredecek ve özellikle elektrik üretiminde 
kömürün yerini alacak. Daha fazla yenilenebilir ve doğalgaz 
kullanımı sonucu emisyonlarda daha fazla bir düşüş görülebilir. 
Dahası, bu kriz kömür sektörünün sonunu da öne çekebilir. 
Bilindiği gibi kömür şirketleri son yıllarda kârlılıkta ve nakit 
akışında ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Talebin düşmesiyle, özellikle 
bu dönemde kömür sektörü komaya girmiş durumda ve mali 
teşvikler alamazsa sektörün sonu gelebilir. Benzer sıkıntıların 
yenilenebilir enerji işletmeleri için çok da geçerli olmadığını 
söyleyebiliriz. Çünkü mevcut yenilenebilir enerji şirketleri, 
özellikle elektrik üretimini, fiyatı önceden belirlenmiş garantili 
satın alma anlaşmaları (feed in tariff gibi) ile yapacağı için bu 
olumsuz dönemden fazla etkilenmeyecek. Ancak, geleceğe 
yönelik yenilenebilir enerji yatırımları ve teknolojik gelişme 
açısından, bu krizin kısa dönemde önemli riskler doğurduğunu 
da söyleyebiliriz. Özellikle güneş ve rüzgâr panellerinin en 
önemli tedarikçisi olan Çin ekonomisinde yaşanacak sıkıntılar 
yeni yatırımlar için büyük sıkıntı yaratabilir. Her halükârda, 
henüz küçük ve yeni gelişen bir sektör olan yenilenebilir enerji 
sektörünün, bu kriz döneminde enerjide büyük pastaya sahip 
olan ve ciddi rekabet ve maliyet sıkıntısı yaşayan fosil yakıtlara 
göre daha az hasarla kurtulacağını düşünebiliriz.

“Kriz nedeniyle çevre standartlarında 
gevşemeler başladı”

İkinci senaryoya göre, pandemi ve ekonomik iyileşme daha 
uzun dönemli, sancılı olurken karar vericiler, şirketler ve 
toplum üzerinde kalıcı etkiler yaratacak. Dünyada özellikle 
enerji sektörlerindeki büyük dönüşümler her zaman kriz ve 
şoklar neticesinde yaşandı. Örneğin, 1973 Petrol Krizi tüm 
dünyada enerji arzı güvenliği kavramının ne kadar önemli 
olduğunu ortaya çıkarttı ve enerji tasarruflu araçların gelişimi 
bu sayede mümkün oldu. Şimdiye kadar politika yapıcılardan 
hem pozitif hem de negatif yaklaşımlar görüyoruz. Örneğin, 

bu kriz sürecinde ekonomik ani duraklama nedeniyle bazı 
ülkeler çevre standartlarına yönelik kuralları gevşetmeye karar 
verdiler. Çin otomotiv sektörüne yönelik emisyon düzenlemesini 
gevşetirken, Trump’ın ısrarıyla EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) 
regülasyonlarının kaldırılması ya da uygulanmaması kararı alındı. 
Her ne kadar birçok siyasetçi Avrupa Yeşil Düzeni’nden sapma 
olmayacağını beyan etse de bazı AB ülkeleri tarafından Avrupa 
Yeşil Düzeni’ne (EGD) yönelik erteleme taleplerini duymaya 
başladık. Devasa kurtarma paketleri ile ülkeler kirli yakıtları 
kurtarmaya yönelirse, bu süreç yeşil dönüşümün aleyhine 
işleyebilir ve bu durum uzun dönemde ekonomi mantığı ile 
de uyumlu olmaz. Özellikle ABD’de Trump yönetiminin bu 
konulardaki olumsuz tavrı sorun yaratabilir. Ancak, Avrupa’da 
Almanya başta olmak üzere birçok ülke ve AB kurumu, yeniden 
yapılanmanın düşük karbonlu bir geleceği hedefleyen EDG plan 
ve programı ile uyumlu olacağını ısrarlı bir şekilde söylemesi, bu 
dönüşümün pozitif yönde olacağına yönelik umutları artırıyor. 

Siyasetçilerin tercihlerinden daha önemli bir diğer konu ise, 
salgın sonrası işletmelerin ve toplumun nasıl bir dönüşüm 
göstereceği. Korona öncesi, neredeyse tüm imalat sektörünün 
en önemli tedarik ayağından birisi Çin veya Uzakdoğu iken, 
post-korona döneminde uluslararası ticaretin, özellikle tedarik 
temelli ticaretin ziyadesiyle daralacağını öngörebiliriz. İhtiyaçlar 
daha fazlasıyla yerli üretimle sağlanacak. Bu durum, son yıllarda 
tartışılan üretim ve tüketim temelli emisyonlar arasındaki farkı 
azaltacak ve gelişmiş ülkelerin üretim temelli emisyonlarının 
artışına neden olacak.

Salgın sonrası dönemde, çevre ile ilgili sorumluluk sahibi 
kuruluşlara, hükümetlere ve kanaat önderi kişilere daha 
fazla görevler düşüyor. Bu iyi ve kötü olası sonuçları, açık ve 
sistematik bir mantıkla kamuoyuna anlatmak ve yeni dönemde 
ülkelerin daha temiz, düşük karbonlu bir gelecek için politikalara 
öncelik vermesi konusunda daha fazla baskı ve kamuoyu 
yaratılmasına öncelik verilmesi gerekecek.

1Carbon Brief (2020a). “Analysis: Coronavirus temporarily reduced China’s CO2 emissions by a quarter”, 
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
2Financial Times, EU carbon emissions tumble during lockdowns, March 2020, https://www.ft.com/content/4c59fd16-6020-4798-b8f1-5df686bbd97a
3Guardian, 2020, Carbon emissions from fossil fuels could fall by 2.5bn tonnes in 2020, 
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/12/global-carbon-emisions-could-fall-by-record-25bn-tonnes-in-2020
4United Nations Environment Programme (2019). Emissions Gap Report 2019. UNEP, Nairobi.

   Makalenin tamamına ulaşmak için https://www.iklimhaber.org/covid-19-krizinin-ekonomi-enerji-ve-emisyonlara-etkileri-mevcut-durum-ve-olasi-
   post-corona-senaryolari/ bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.
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Tüm dünyada yeni bir durgunluk (stagflasyon) döneminin ayak 
izleri zaten virüsten çok önce hissedilmeye başlamıştı. Küresel 
yavaşlama kaçınılmaz olunca, üretim, büyüme düşüşü, daralma 
ve işsizlikten de kaçmanın yolu yok. Zaten, hemen her yerde, 
gıda, temel mal ve sağlık hizmetleri dışında diğer sektörler 
faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurmuş bulunuyor. 
Üretimin yeniden başlaması ise ancak talep canlanırsa bir anlam 
ifade edecek. Aksi takdirde talep yetersizliği, fiyatları deflasyonist 
ülkelerde daha da aşağı çekmekten başka bir işe yaramayacak. 
Ne de olsa tüketici güveni her yerde bir hayli zayıfladı. 

Dünya 1929 Buhranı’nı Keynes’in ekonomiye kamu müdahalesi 
önerisi ile tam on yılda çıkmıştı. Zaten o zaman öğrenilen 
yöntemler şimdi hemen uygulanmaya başladı. 1934-1939 
arasında ABD ve İngiltere’de kamu otoritelerinin uyguladığı malî 
ve parasal genişleme, verilen destekler, vergi borcu ertelemeleri, 
tahvil satın alma yolu ile ekonomiye likidite sağlamak yanı 
sıra gıda ve ilaç yardımı gibi ayni yöntemler, şimdi de merkez 
bankaları, maliye otoriteleri ve yerel yönetimler tarafından seferber 
edilmiş durumda. Bugün 1929’dan daha şanslı bir dünya var. Bilgi 
hızla yayılmakta, durum tespiti, korunma yöntemi, teşhis ve tedavi 
paylaşımı açısından iş birliği daha kolay. 

“IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar 
borç affını pek istemiyor, ertelemeler ise 
yenilenebilir olmakla birlikte koşullara 

tabi olacak. Çünkü salgının, 
yeni yolsuzluk, israf ve istismar kapıları 

açmasından korkuluyor.”

Büyük Buhran ve sonrasında olmayan IMF ve Dünya Bankası gibi 
iki uluslararası kurum ve kurumsallaşmış G7, G8, G20 gibi iş birliği 
kuruluşları şimdi önemli fark. Mart 2020’den bu yana, sanal da 
olsa kolları sıvadılar. Özellikle salgın ve ekonomik yük altında en 
fazla ezilen 25 ülkeye hemen “olağan üstü zaman” kredileri tahsis 
edip, borç taksit ve faiz ödemelerini erteleme sözü verdiler. Yüz 
başvuruyu da ay sonuna kadar değerlendireceklerini açıkladılar. 
Sanal toplantılar, debdebeli zirvelerin ulusal bütçelere ne denli 
büyük yük olduğunu bize gösterdi, olağanüstü durumlarda iş 
birliğine hazır bir dünyanın olduğunu da. Ancak aynı zamanda 
borç affının pek istenmediği, ertelemelerin yenilenebilir olmakla 
birlikte, koşullara tabi olacağı açıklık kazandı. Çünkü salgının, yeni 
yolsuzluk, israf ve istismar kapıları açmasından korkuluyor. Artık 

ulusal ve uluslararası önlem paketleri ile 2021’de ekonomi çarkları 
yeniden dönmeye başlarsa ne âlâ! Ancak içine düşülen çukurdan 
çıkışın eş anlı olması beklenmemeli. Belki Çin dünya için önce bir 
dev forklift, sonra yine güçlü bir lokomotif rolü üstlenir. 

“Her ülke zorda” 
ABD’de un bulunmuyor, kombinalar kapandığı için et sıkıntısı 
kapıda. Şişelenmiş içme suları kişi başına tayına tabi. İtalya ve 
İspanya gibi AB ülkelerinin hâli ise içler acısı. Şimdi her ülke 
zorda. Ama ekonomik açıdan en riskli ülkeler, iç borç, dış borç 
ve borçluluk oranı ile dış kaynak ihtiyacı yüksek olanlar. Bunlar 
dış kaynaklı ekonomik şoklar açısından çok daha kırılgan. Bunlar 
yanı sıra, dışa açılma derecesi yüksek, turizm, otelcilik, restoran 
ve eğlence gibi hizmet sektörlerinin GSYİH içindeki payı fazla 
olan ülkeler, yine dış kaynaklı ekonomik şoklara karşı en çok 
topun ağzında olanlar. Bir de malî disiplini zayıf, yolsuzluklarla 
zayıflatılmış, yabancı para rezervleri düşük, özerk olması gereken 
kurumları siyasî vesayet altına girerek yıpratılmış ülkelerin de 
virüsün yıkıcı etkisine karşı gerekli politika önlemlerini liyakatle 
alabilecek imkânı sınırlı. 

“Virüs ile el ele tutuşan durgunluk, 
ABD’nin dünya liderliği için 

kötü bir sınav oldu.”

Virüs ile el ele tutuşan durgunluk, ABD’nin dünya liderliği için kötü 
bir sınav oldu. AB’nin ise iyi günlerde dost, ama zor günlerde 
yolları ayrılan 27 ülkeli bir topluluk olduğu anlaşıldı. Brexit ile 
yaşanan moral çöküntüsü bir yana, bu AB’nin geleceği açısından 
umut verici bir iz değil. 

Öte yandan dünya bu tutulumdan 2021 başında çıkmaya 
başlarsa, piyasalara akıtılan bol likidite, kaçınılmaz olarak 
enflasyona zemin hazırlayacak gibi gözüküyor. Bilindiği gibi “aşırı 
likidite, sınırlı mal ve hizmetin peşine düşerse” enflasyon tetiklenir. 
Bu durumda gelişmiş ülkelerde tek haneli fiyat artışlarına 
meyleden koşullar, iş imkânları ile el ele yürürse, uzunca bir 
nekahat dönemini, güçlü bir iyileşme izleyebilir. Ama bu girdaba 
zaten çift haneli fiyat artışları, likidite bolluğu ve para ikâmesi 
(dolarizasyon) ile yakalanan ülkeler, yüksek enflasyon, yüksek 
işsizlik ama sürgit eden bir ekonomik daralmayı, yani küçülmeyi 
yaşamaya eğilimli olacaktır. Bunun ekonomi yazınındaki 
izdüşümünü ise artık “slumpflation” kavramı olarak göreceğe 
benzeriz. 
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“Ulusal ve uluslararası önlem paketleri ile 
2021’de ekonomi çarkları yeniden dönmeye 
başlarsa ne âlâ! Ancak içine düşülen çukurdan 
çıkışın eş anlı olması beklenmemeli. 
Belki Çin dünya için önce bir dev forklift, 
sonra yine güçlü bir lokomotif rolü üstlenir.”

Korona, Stagflasyon ve Slumpflasyon 

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu 
TASAM - Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 | Akil Kişiler Kurulu Üyesi

Kaynak: Bu makalenin tamamına ulaşmak için https://tasam.org/tr-TR/Icerik/53586/corona_stagflasyon_ve_slumpflasyon linkini ziyaret edebilirsiniz. 
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AB Komisyonu ve AB Konseyi, 15 Nisan 2020’de koronavirüs salgınını sınırlama 
önlemlerini aşamalı olarak kaldırmak için “Avrupa Ortak Yol Haritası”nı yayımlamıştı. 
23 Nisan 2020’de ise salgınla mücadelede “Daha dayanıklı, sürdürülebilir ve 
adil bir Avrupa’ya doğru” hedefini taşıyan “Toparlanmaya Yönelik AB Yol Haritası”nı 
duyurdu. İkinci yol haritası, toparlanma planı ve ekonomileri yeniden 
canlandıracak ve dönüştürecek yatırımların temel unsurlarını içeriyor.  

bir yanıt verilmesini sağlayacaktır. 
• Finansmana erişimin sağlanmasında önemli bir rol oynayacak 
finans sektörü açısından AB Bankacılık Birliği ve Sermaye Pi-
yasası Birliği’ni tamamlamak daha da önem kazanmaktadır. Ye-
nilikçi ortaklıklar ve dijital platformlar da dahil olmak üzere yeni 
finansman yolları teşvik edilmelidir. 
• Avrupa geçerli iş modeline sahip işletmelerin iflasını önleme ça-
balarını destekleyebilir. 

II. Yatırım çabaları 
• AB ekonomisinin çağdaşlaştırılması ve toparlanması için Mar-
shall Yardımı benzeri bir yatırım çabasına gerek bulunmaktadır. 
• AB ve ulusal düzeyde kamu yatırımları ile özel sektör yatırımla-
rının harekete geçirilmesi gerekmektedir. 
• Ortak tarım politikası ve uyum politikasının yanı sıra Yeşil ve Diji-
tal dönüşüm çabalarına çok büyük tutarlarda yatırım yapılmalıdır. 
• Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi olarak Avrupa 
Yeşil Anlaşması elzemdir. 
• İçinde bulunduğumuz kriz, ekonominin işlemeye devam etmesi 
için dijitalleşmenin önemini ortaya koymaktadır. Dijital kapasite 
yatırımları, toparlanma çabalarının kilit unsuru konumundadır. 
• Dünyanın en büyük kamu yatırım bankası olan Avrupa Yatırım 
Bankası grubu, önümüzdeki yıllar içerisinde (AAA) statüsünü de 
koruyarak, uygun faiz oranlarıyla finansman sağlama konusunda 
büyük bir sorumluluğa sahiptir. 
• Kalıcılığı olan toparlanma çabalarının ve Tek Pazar’ın destek-
lenmesinde AB’nin gelecek dönem Çok Yıllı Mali Çerçevesi kilit 
araç olacaktır; işleyen ve modern bir Tek Pazarı desteklemek için 
anahtar bir araç olacaktır. Yeni Çok Yıllı Mali Çerçevesi üzerinde 
hızla uzlaşıya varılmalıdır. 

III. Küresel düzeyde eylem 
• Covid-19 pandemisinin küresel bir olgu olduğu ve AB’nin tek 
başına hareket edemeyeceği açıktır. AB küresel bir aktör olarak 
BM, DTÖ, G20 ve G7 ortakları ile pandemiye karşı yanıtın çok 
taraflılık ve kurallara dayalı bir uluslararası düzen temelinde oluş-
turulmasında özel bir sorumluluğa sahiptir. 
• Ticaret akışının ve tedarik rotalarının yeniden oluşturulması son 
derece büyük önem taşımaktadır. 
• AB ihtiyaç duyan ülkelere yardım sağlamalı; öncelik coğrafi ola-
rak hemen yakınındaki ülkelere verilmelidir. 
• Afrika ile ortaklık geliştirilmelidir. 
• AB kısa vadede sağlık alanında savunma kapasitesinin sağ-
lamlaştırılmasına; uzun vadede ise altyapı yatırımlarına yardımcı 
olmalıdır. Diğer kamu ve özel sektör aktörleri de borçların hafifle-
tilmesine davet edilmektedir. 

IV. İşleyen bir yönetişim sistemi 
• Krizin üstesinden gelmek ve toparlanmayı sağlamak için işleyen 
bir yönetişim sistemi temel bir koşuldur. 
• Krizden ders çıkarılmalı ve AB daha esnek bir yapıya sahip ol-
malıdır. Kurumlar ve üye ülkeler yerinden yönetim ilkesine tam 
uyarak, en etkin şekilde birlikte çalışmalıdır. 
• AB yürütme kapasitesini geliştirerek, daha verimli ve daha etkili 
bir şekilde işlemelidir. 
• AB’nin temel ilke ve değerleri, hukukun üstünlüğüne ve insan 
onuruna saygı, izlenecek yaklaşımın merkezinde yer almalıdır. 

   Temel İlkeler: 
1. Farklı etkilenen bölgeler göz önüne alındığında toparlanmanın 
simetrik olmasını önemlidir; AB’nin toparlanma planı dayanışma, 
uyum ve yakınsamaya dayanmalıdır. Herkes için adil rekabet or-
tamı ve işleyen bir AB Tek Pazarı tüm AB vatandaşları için fay-
dalıdır. 
2. Mevcut yol haritası, bilinenler ışığında AB düzeyinde neler 
yapılabileceğine odaklanıyor. Devam eden pandeminin etkilerini 
tamamen öngörmek mümkün olmadığından toparlanma yaklaşı-
mının esnek ve çevik olması ve zaman içinde gelişmesi gereke-
cektir. 
3. Toparlanma kapsayıcı olmalı ve buna herkes tarafından - AB 
kurumlarından üye ülkelere, iş dünyasına, sivil topluma kadar bir 
ekip çalışması olarak- sahip çıkılmalıdır. 
4. Kriz durumları istisnai önlemler gerektirse de, AB temel değer-
leri ve hakları her zaman korunmalıdır; bunlar hukukun üstünlüğü 
ile birlikte müzakere edilemez unsurlardır. 

   Somut Öneriler: 
Krizin kayda değer ölçüdeki ekonomik etkisi devam ediyor. AB 
ülkeleri işletmeleri desteklemek için ciddi mali önlemler alırken 
İstikrar ve Büyüme Paktı ve devlet yardımları rejimi altında oluş-
turulan esnekliğin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası adımları iş-
letmeleri, işleri ve geçim kaynaklarını koruyacak ve ekonominin 
çökmesini önleyecek ulusal eylem alanı yarattı. 9 Nisan tarihli 
Eurogrup toplantısında üzerinde uzlaşıya varılan güvenlik ağı pa-
keti ile kurtarma fonu ve AB bütçesi (Çok Yıllık Finansal Çerçe-
ve-MFF) ile bağlantılı çalışmalar sürdürülecek. 

Orta ve uzun vadede başarılı bir toparlanma, dört alanda daha 
fazla ortaklaşa ve kararlı eylem gerektiriyor: 

I. Tamamen işleyen ve canlanmış AB Tek Pazarı 
• Refah ve dayanıklılığın önemli bir bileşeni olan AB Tek Pazarı’nın 
eski işlerliğini kazanması ve daha derinleşmesi çok önemlidir. Bo-
zulan değer- ve tedarik zincirlerinin yeniden oluşturulması gerek-
mektedir. - Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm AB ekonomisinin 
yeniden başlatılmasında ve modernleştirilmesinde merkezi ve ön-
celikli bir rol oynayacaktır. Döngüsel ekonomi ile birlikte temiz ve 
dijital teknoloji ve kapasitelere yatırım yapmak, küresel toparlanma 
yarışında AB’ye avantaj yaratacak; kilit tedarik zincirlerini çeşitlen-
direrek AB’yi daha dayanıklı ve (dışarıya) daha az bağımlı kılacaktır. 
• Dinamik bir sanayi politikası, KOBİ’lere ve yeni kurulan işlet-
melere (start-up) destek ve doğrudan yabancı yatırımların etkin 
şekilde taranması yoluyla AB’nin stratejik özerkliği sağlanmalıdır. 
Covid-19 pandemisi, Avrupa’da kritik malları üretme, stratejik de-
ğer zincirlerine yatırım yapma ve bu alanda üçüncü ülkelere aşırı 
bağımlılığı azaltma ihtiyacını göstermiştir. 
• Sağlık sektörü başta olmak üzere öngörülemeyen olaylarla başa 
çıkmak için daha dayanıklı bir altyapı inşa etmeye ihtiyaç vardır. 
• Krizden en çok etkilenen sosyo-ekonomik sektörlere ve ekosis-
temlere ve gelecekteki kriz yönetiminin güçlendirilmesine özel-
likle dikkat edilmelidir. Bu amaçla farklı ekosistemlerin ve en çok 
etkilenen sektörlerin kapsamlı bir ihtiyaç analizi, hedefe yönelik 

Kaynak: https://url.tusiad.org/abyolharitasi

Toparlanmaya Yönelik AB Yol Haritası
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Ferrari, 
dalış ekipmanlarını 

solunum cihazına 
dönüştürüyor

Ferrari, Maranello’da yer alan fabrikasında 
Covid-19 salgınıyla mücadeleyi desteklemek 
üzere, solunum valfleri ve bağlantı parçaları 
üretmeye başladı.

rüs hakkında bilgilendirmeye başlamıştı. Bu doğrultuda, Pandemi 
(Salgın hastalıklar) Eylem Planını mevcut duruma göre revize ede-
rek, devreye alan Ford Otosan, olası bir salgına karşı tıbbi malze-
me ve ilaç envanterlerini güncelledi, ve işlerin devamını sağlaya-
bilmek için senaryo planlarını kısa sürede oluşturdu. Ford Otosan 
ayrıca, riskli sağlık gurubunda yer alan hamile, diyabet gibi kronik 
hastalıkları olan çalışanlarını hızla evden çalışmaya yönlendirdi. 

Ford Otosan: 
“Alkışlar yetmez, maske üreteceğiz!”

Ford Otosan, Covid-19 salgınının Türkiye’ye 
ulaşmasının ardından mücadeleye maske 

üretimiyle destek verme kararı aldı. 

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerin ar-
dından üç boyutlu yazıcılarla prototip denemeleri tamamladı. Ford 
Otosan, açık kaynaktan elde edilen çizimleri, sağlık çalışanlarının 
yorumları ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarladı. Yan sa-
nayi ile birlikte geliştirilen kalıpla seri üretime kısa sürede başladı. 
Üretilen siperlikli maskelerin benzerlerinden en önemli farkı 150 
derecelik açısı ile duruma özel gerekli olabilecek korumayı sağla-
ması. Siperlik modelindeki yüz maskelerinin üretiminde PET veya 
PETG malzemeden kesilen camlar ve ek olarak maskeyi tuttur-
maya yarayan lastikler kullanıldı. 

Covid-19 salgınının Çin’de ortaya çıktığı andan itibaren tedbir 
alan Ford Otosan, Ocak 2020’den itibaren çalışanlarını koronavi-

Dünya otomotiv 
devleri, sağlık ekipmanı 
üretiyor

Covid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla beraber, küresel otomotiv 
üreticilerinin birçoğu, bu süreci sağlık sektörünü destekleyerek 
değerlendirdi. Ford, BMW, Volkswagen, Mercedes, Jaguar, Grou-
pe PSA, Seat, Skoda, FCA, Land Rover gibi otomotiv sektörünün 
küresel aktörleri, Covid-19 küresel krizinde maske ve solunum 
cihazı gibi sağlık ekipmanları üreterek mücadeleye destek oldu.

Ferrari, dalış ekipmanı üreticisi Mares 
ile yaptığı çalışma kapsamında, Yeni 
Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla 
mücadelede, solunum valfleri ve bağ-
lantı parçaları üretmeye başladı. Fer-
rari’nin geliştirdiği parçalar sayesinde, 
dalış ekipmanları solunum cihazına, 
deniz şnorkelleri ise sağlık çalışanla-
rını koruyacak maskelere dönüşüyor. 
Ferrari’nin prototip otomobiller üzeri-
ne çalışan bölümü, söz konusu termo 
plastik bileşenleri ek üretim teknolo-
jileri kullanarak üretiyor. Özel olarak 
geliştirilen valfler sayesinde dalış ekipmanları, solunum yetmez-
liği olan hastalara yardımcı olmak üzere acil durum maskelerine 

uyacak şekilde dönüştürülebiliyor. Ferra-
ri’nin ürettiği diğer bağlantı parçaları ise 
Solid Energy şirketine tedarik ediliyor. 
Şirket, bu bağlantı parçalarını kullanarak 
Decathlon’un ürettiği şnorkel maskelerini 
enfeksiyona maruz kalan sağlık çalışan-
larını korumak için yardımcı ekipmana 
dönüştürüyor. Projenin lojistiğini ise, Nuo-
vamacut Gruppo TeamSystem üstleniyor. 
Ferrari, önümüzdeki günlerde, İtalyan 
Sivil Savunma koordinasyonuyla, Berga-
mo, Cenova, Modena, Sassuolo ve Bo-
logna yakınlarındaki Medicina kasabası 

dahil çeşitli İtalyan hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ulaştırıl-
mak üzere yüzlerce ekipman üretmeyi planlıyor.

Küresel otomotiv 
üreticilerinin 
birçoğu, sektörün 
durma noktasına 
ulaşmasıyla beraber 
olanaklarını seferber 
ederek Covid-19’la 
mücadeleye katıldı. 
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Volvo Cars, özellikle yeni otomobillerin dağıtım depolarına ve 
bayiliklere taşımasında hala kamyon taşımacılığının yaygın 
olarak kullanıldığı Avrupa’da, demiryolu taşımacılığını her geçen 

Volvo Cars, lojistikte CO2 emisyonlarını azaltıyor
gün daha fazla tercih ederek, emisyonları daha da azaltma 
sürecini yaşıyor. Örneğin, Belçika, Ghent merkezli üretim tesisi 
ve kuzey İtalya’daki amaca uygun bir depo arasındaki yolda 
demiryolu taşımacılığının tercih edilmesi, CO2 emisyonlarını 
neredeyse yüzde 75 azalttı. Ghent’ten Avusturya’daki ikinci bir 
depoya kadar ulaşan başka bir rotada demiryolu taşımacılığına 
geçilmesi sayesindeyse, emisyonlar neredeyse yarı yarıya 
azalmış oldu.

Her iki girişim de Volvo Cars’ın bu yıl ortaya koyduğu iklim eylem 
planının bir parçasını oluşturuyor. Şirket, plan kapsamında 2018 
ile 2025 arasında otomobil başına yaşam döngüsü karbon ayak 
izini yüzde 40 azaltmayı hedefliyor. Bu hedef, lojistik dahil tüm 
operasyonel emisyonlarda yüzde 25’lik bir azalma sağlanmasını 
gerektiriyor. 2025 planı, Volvo Cars’ın 2040’a kadar iklim-nötr bir 
şirket olma hedefine yönelik atılmış somut bir adımı temsil ediyor.

Bu tesis, İngiltere Heathrow’daki ve Almanya’nın Frankfurt 
kentindeki GEFCO hava ve deniz ısı kontrollü yaşam bilimleri ve 
sağlık ürünleri dağıtım merkezlerini tamamlayıcı nitelikte.

Pandemik virüsün yayılmasına engel olmak ve sağlık personelini 
korumak için konu uzmanları ile yaptığı değerlendirmelerde en çok 
ihtiyaç duyulan koruyucu ekipmanları değerlendiren Tofaş, bu ko-
nuda hızla çalışmaya başladı. Tofaş Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmalar 
kapsamında; biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini üre-
timleri gerçekleştirildi. Bursa’daki fabrikada ilk etapta üretilen bi-
yolojik örnek alma ve entübasyon kabini Bursa Şehir Hastanesi’ne 
teslim edildi. Tofaş, bu ekipmanlara ek olarak “siperlikli maske”nin 
seri üretimine de başlayarak, sağlık çalışanlarına destek sağladı. 

Tofaş, örnek alma ve entübasyon kabini üretti
Tofaş, Covid-19 salgınıyla mücadele 
kapsamında, sağlık çalışanları için tıbbi 
destek ekipmanları üretmeye başladı. 

Bursa Şehir Hastanesi’nin ardından İstanbul, Ankara, Balıkesir, Ko-
caeli, Manisa, Muğla ve İzmir dahil olmak üzere toplam 24 ildeki, 
63 sağlık kuruluşuna üretilen malzemeler ulaştırıldı. Tofaş, 16 Nisan 
2020’ye dek toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon 
kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti ve daha sonra üre-
tim sürdürüldü.  

Tofaş mühendisleri, örnek alma kabini tasarlarken yüksek enerjili 
mor ötesi   ışın lambaları ile   sterilizasyon sağlayacak sistemler 
geliştirdiler. Ayrıca, kabin içinde negatif basınç oluşumu elde edile-
rek, hem sağlık personelinin hem de test yapılan kişinin korunması 
sağlandı. “Entübasyon kabini” de entübasyon operasyonu sırasın-
da, hastalar operasyon yatağındayken doktorları aerosollerden ko-
ruyor. 

Mercedes-Benz, toplumda kadının her alanda hak 
ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik 
hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle ÇYDD 
(Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte “Her 
Kızımız Bir Yıldız” projesini gerçekleştiriyor. 
2020’de 16. yılına giren “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, 2004’te 
17 ilde 200 kızı destekleyerek başladı. Bugün proje kapsamında 
her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere, 1200 Yıldız Kız 
Mercedes-Benz’den burs alarak eğitimine devam ediyor. Proje 
kapsamında maddi desteğin yanı sıra, bursiyerlerin kişisel ve mesleki 
gelişimlerine de büyük önem veriliyor. Bursiyerler yaşadıkları illerde 
ziyaret edilerek kişisel gelişim eğitimleri veriliyor. Başarılı bursiyerler 
İstanbul’da bir hafta misafir ediliyor. Bursiyerlere katılım sertifikalı 

Mercedes-Benz, “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinde 
16’ncı senesine giriyor

“Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama” eğitimleri veriliyor ve online 
İngilizce kursları ile yabancı dil öğrenmelerine destek olunuyor. 

Mercedes-Benz, “Her Kızımız Bir Yıldız” desteği ile eğitimini 
başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuyor. 
Hâlihazırda Mercedes-Benz’de mavi yaka kadın çalışanlarının 
yüzde 20’si Yıldız Kızlar’dan oluşuyor.

Volvo Cars, üretim tesisleri ile yeni 
otomobil depoları arasındaki taşıma şeklini 
kamyonlardan trenlere geçirerek lojistik 
operasyonlarındaki CO2 emisyonlarını önemli 
ölçüde azaltmayı hedefliyor.
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Covid-19 salgını, mevcut sağlık çözümlerinin aksamadan sürdü-
rülebilmesi adına teknoloji ve kullanımının ne kadar kritik oldu-
ğunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Toyota’nın geliştirdiği 
ve geleceğin hareket serbestisini temsil eden E-Care konsept 
aracı, sağlık hizmetlerini hızlandırıp ileri bir botuya taşırken, aynı 
zamanda daha güvenli ve risksiz bir ulaşım sağlıyor.

E-Care ile geleceğin tıbbi muayenesinden örnekler veren Toyota, 
sunduğu otonom araç hizmetiyle birlikte hastaların sorunsuz ve 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, sürücü-
lerin üç saniyelik bir süreyle dikkatinin dağılması ve yorgunluk, bir 
çarpışmayla sonuçlanan kazaların yüzde 36’sının meydana gel-
mesine neden oluyor. SEAT, Xplora projesi ile sürücülerin dikka-
tini yola verip vermediklerini tespit eden bir algoritma geliştiriyor. 
Bu algoritma sürücünün eylemlerini analiz ederek dikkatin dağıl-
dığı veya direksiyon başında uyuklama durumlarında sürücüyü 
uyarıyor. Ayrıca cep telefonu kullanımını ve emniyet kemerinin 
takılı olup olmadığını tespit ediyor 

SEAT, bu sürücü izleme sistemini otomobillerine uyarlamak ama-

Toyota E-Care, sağlık hizmetlerini kolaylaştırıyor
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hızlı bir şekilde istenen yere taşınmasını sağlıyor. Bununla birlikte 
yoldayken doktor ile iletişim kurma imkânı veren teknoloji, hastanın 
tıbbi muayenesinin dahi uzaktan yapılabilmesine imkan tanıyor. 

Aracın geliş saatini, evde bekleyen hastaya bildiren otonom araç, 
aynı zamanda hastanın ailesine de ulaşım detayları ve hastanın 
sağlık sonuçları hakkında bilgilendirme yapıyor. Sahip olduğu tıb-
bi tanı konseptleriyle birlikte hastanın çeşitli değerlerini uzaktan 
doktora iletebiliyor. 

Toyota E-Care konsept aracın tanıtım videosunu bu linkten izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=GP1WrPO3yRw

Toyota’nın geliştirdiği E-Care 
konsept aracı, hastaların 
sorunsuz şekilde taşınmasını 
kolaylaştırıyor. Otonom araç, 
hastanın hekimine ve ailesine 
ulaşım detayları ve hastanın 
sağlık sonuçları hakkında 
bilgilendirme yapıyor.

SEAT’tan daha güvenli sürüş için yapay zekâ teknolojisi

cıyla Eyesight Tech-
nologies girişimi ile 
ortak çalışmalar yü-
rütmeye başladı. Sistem, yayaları tespit etme gibi diğer teknolojik 
özelliklerle bir arada kullanıldığında daha fazla avantaj sağlayacak. 
Yazılım sürücünün yayaları görüp görmediğini çözümleyebilecek, 
sürücünün yayaları görmediğini tespit ettiğinde de bir uyarı gön-
derecek. Proje kapsamında marka ayrıca, sürücülerin kendilerini 
rahatsız edebilecek gün ışığından etkilenmemesi için sadece bir 
düğmeye dokunarak camların kararmasını sağlayan bir teknoloji 
geliştiriyor.

SEAT, Xplora projesi ile sürücünün dikkatini dağıtan unsurlara karşı 
sürücüyü uyaran yapay zekâ teknolojisi üzerinde çalışıyor. Proje 
kapsamında marka ayrıca sürücüleri gün ışığının etkilerinden korumak 
için otomatik olarak kararan cam geliştiriyor.

ŠKODA’nın KAROQ, KODIAQ, 
SUPERB ve yeni OCTAVIA 

modellerinde yer alan 
Climatronic Air Care sistemi, 

sensörleri sayesinde hava 
kalitesini sürekli olarak 

ölçüyor ve polen, ince toz 
partiküllerinin yüzde 99 

oranında kabine girmesini 
engelliyor. Böylece ŠKODA 

araçlarının içerisinde hava her 
zaman temiz ve ferah kalıyor.

Donanıma göre standart veya opsi-
yonel olarak alınabilen Climatronic Air 
Care sisteminin filtreleri antibakteri-
yel özelliklere sahip ve kötü kokuları da ortadan kaldırıyor. Klima 
sisteminde yer alan hava kalitesi ile nemi ölçen sensörler, dışarda 

Škoda’nın antibakteriyel klima teknolojisi
polen veya toz partiküllerinin arttı-
ğını tespit ettiğinde otomatik olarak 
yanıt vererek durumu ortadan kaldı-
rıyor.

Alerjik bünyelerin ve kronik nefes 
alma problemleri yaşayan kişilerin 
daha rahat etmesini sağlayan sis-
tem, aynı zamanda çocukların da 
yolculuklardaki konforunu artırıyor. 
Kirli havanın içeri girmesi engelle-
nirken, içerideki mevcut hava da iç 
devridaim ile temizleniyor. 

ŠKODA, Climatronic Air Care sis-
temli araçlarda üç farklı kabin filt-
resi kullanıyor. Buna ek olarak gi-

riş seviyesi modellerde ise karbon polen filtresi ve koku filtresi 
yer alıyor.
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sahibinden.com’dan Sağlık Bakanlığı ve 
sağlık çalışanlarına destek

sahibinden.com tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgınına karşı topyekûn yürütülen mücadeleye kat-
kı sağlamak amacıyla 2 milyon TL tutarında destek sağladı. 
sahibinden.com, salgına karşı canla başla mücadele eden sağlık 
çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlı-
ğına 1 milyon TL bağışta bulunurken, ek olarak Devlet Üniversite-
si Hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve tıbbi malzeme-
lerinin tedariki için de 1 milyon TL’lik fon ayırdı.

Yapılan destekle ilgili görüş bildiren sahibinden.com CEO’su 

Burak Ertaş, “Sağlık ve ekonomi alanlarında etkilerini yaşadığı-
mız koronavirüs salgınına karşı tam bir seferberlik içindeyiz. Bu 
süreçte gerek bireyler gerekse kurumlar olarak hepimiz, devleti-
mizin öncülüğünde tam bir dayanışma içinde, alınan önlemlere 
uyarak bunun da üstesinden hep beraber geleceğiz. Yurdumuzun 
her köşesinde büyük bir özveri ile hizmet veren doktorlarımıza ve 
sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Biz de bu zor süreçte, acil ihti-
yaçların karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığımıza desteğimizi 
sunmak istedik. Dileğimiz, en kısa sürede sağlıklı günlere kavuş-
mak” dedi.

Castrol Türkiye 
kamyon sürücülerinin yanında

Castrol Türkiye, sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam 
filmiyle hem araçların kalbinde hem de kamyon sürücülerinin 
yanında olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Castrol, “Bu yükü 
taşımak kolay mı? Cesaretin, özverin için teşekkürü borç biliriz. 
Aydınlık günler yakın! Şimdi, sen iyi ol ve kendini koru. Unutma, 
#SenBizeLazımsın” diyerek teşekkür ediyor.
 
Castrol Türkiye daha önce, motoru koruyan ve iki kata kadar 
daha uzun motor ömrü sağlayan Castrol CRB Turbomax 
markası ile kamyon sürücülerine, “Motorun bize emanet, ailen, 
sevdiklerin ve ülken için sen kendine iyi bak, #SenBizeLazımsın” 
diye seslenmişti.
 

Kamyon sürücülerinin hayatlarımızdaki önemini anlatan bu duygu 
yüklü reklam filminin aktardığı mesaj ise şöyle: 

“Zor zamanlar, ayakta kalmayı gerektirir. Dayanıklılık ister… 
Cesaret, güç, özveri ister. Yaşamı yüklenen ve her şartta bize 
ulaştıran sizler, hepsine sahipsiniz. Umut, mutluluk, sağlık, hayat 
sizin sayenizde taşınıyor evlere. Yapılması, olması, bulunması 
gereken her şeyde katkınız var. Teşekkürü borç biliriz. Birlikte 
çıktık bu yola, birlikte devam edeceğiz. Zorlu zamanları birlikte 
aşacağız. Durmaksızın. Aydınlık günler yakın. Aracının kalbindeyiz 
ve her zaman yanında. Yeter ki sen iyi ol. Kendini koru. Sen bize 
lazımsın.”
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Brisa, sahada hizmet verirken “Önceliğimiz çalışan ve müşteri 
sağlığı” diyerek, Covid-19 küresel salgınına karşı çalışmaları 
bir dizi önlem ve korumalarla destekledi. Öncelikli olarak, 
bayilerin mağazalarında dönüşümlü çalışma, hijyen eğitimleri, 
dezenfeksiyon, fiziksel mesafe kurallarına göre hizmet, maske 
ve eldiven kullanımı gibi uygulamalar hayata geçirildi. Bu 
dönemde öncelikle zorunlu olarak dışarıda çalışan ve araçları 
ile yol almak durumunda olanların sağlığı için ücretsiz araç 
dezenfeksiyon hizmetleri gerçekleştirildi. Lassa ve Bridgestone 
bayilerinde ve hızlı bakım ve servis hizmeti sunan Otopratik 
mağazalarına, 15 Mayıs 2020’ye kadar araçlarıyla gelen herkes 
bir şart aranmaksızın ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmetinden 
yararlanabildi.
 

Brisa’dan ücretsiz araç dezenfeksiyonu ve 
mobil hizmetler

Ayrıca Brisa’nın uzun yıllardır müşterileri için sunduğu mobil 
çözümleri de bu dönemde fiziksel izolasyon ve sağlığın 
korunmasına hizmet ediyor. Altyapısı uygun olan bayilerinin 
mobil hizmetleri ile müşterilerin iş yerleri ya da evlerinin 
önünde lastik değişim hizmeti sağlanıyor. Ayrıca, şirketin online 
mağazası Lastik.com.tr aracılığı ile bugüne kadar yalnızca 
İstanbul ve Ankara’da sunulan kapıda montaj hizmeti şimdi 
tüm Türkiye çapında yaygınlaştırıldı. Lastik.com.tr üzerinden 
alınan Bridgestone ve Lassa markalı lastikler, profesyonel mobil 
destek ekipleri ile müşterilerin kapısında değiştiriliyor.

Mağazalarındaki tedbirlere ve müşterilere yönelik hizmetlerini 
çeşitlendirmeye devam eden Brisa tarafından, sahada hizmet 
eden ve emek veren bayileri için de birçok destek sunuluyor. 
Brisa bu dönemde, belirsizlik ve kaygıların yönetilmesine destek 
olmak amacıyla, bayilerine yönelik Psikolojik Destek Programı’nı 
başlattı. Diğer yandan bu dönemi uzmanlığına yatırım fırsatı 
olarak değerlendirmek isteyen ve daha da donanımlı hale 
gelmek isteyen bayiler için Brisa Akademi’nin online eğitim 
programları artarak devam ediyor. 

BP Taşıtmatik ile araçtan inmeden 
akaryakıt temini

BP Türkiye, Taşıtmatik sistemi ile araçtan inmeden hatta camı bile 
açmadan ödeme imkânı sunuyor. Ayrıca; ikmal sırasında ödeme 
yapmadan akaryakıt giderlerinde tam kontrol, hatalı yakıt alımının 
önüne geçme, tek fatura imkânı, otomatik ödeme seçeneği, fatu-
rayla birlikte sunulan akaryakıt alım raporu ve limitlendirme gibi 
ayrıcalıklar sunuyor.
 
BP Taşıtmatik üyeleri, www.bptasitmatikonline.com sitesi aracılı-
ğıyla yakıt tüketimlerine ilişkin detaylı raporlar ve filo yönetim ek-
ranlarının yanı sıra özel hazırlanmış BPFiloMaster’ın avantajlı ku-
rumsal teklifleri görüntüleyebiliyorlar.
 
BP Türkiye Taşıtmatikli müşterileri için özel olarak hazırladığı BP 
FiloMaster ile ayrıca şirketlerin günlük operasyonel maliyetlerini de 
düşüren teklifler sunuyor. Filomaster sayesinde filo müşterileri se-
yahat, sigorta, sağlık, ofis malzemesi, araç bakımı, araç kiralama, 
ofis temizliği, kurumsal eğitim gibi avantajlı kurumsal çözümlerden 
yararlanabiliyor.
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TEB, yılın ilk çeyreğinde TL kredilerinde 
yüzde 20 büyüdü

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) 
aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 16 artarak 124 milyar 
TL’ye ulaşırken, net kârı 396 milyon TL gerçekleşti. TEB’in eko-
nomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi 
olan krediler ise toplam aktiflerinin yüzde 65’ini oluşturdu. 

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik 

veren TEB’in yılın ilk çeyreğinde toplam kredileri 80,7 milyar TL 
seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 
yüzde 15 artarak 83,3 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreği itibarıy-
la istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren 
TEB’in özkaynakları 10,1 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik 
rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 
15,49 gerçekleşti.

GEFCO yeni Hava ve Deniz operasyonlarını yönetmek ve daha 
geniş bir alana hizmet verebilmek için Amsterdam’da Schiphol 
Dağıtım Merkezi’ni faaliyete geçiriyor. Haziran 2020’de açıla-
cak olan 7 bin m²’lik tesis, global merkezdeki müşteriler için 
depolama ve nakliye yönetimi hizmetleri sunacak. Bu hizmetler, 
yüksek teknoloji ve ev ekipmanı, havacılık ve savunma, otomo-
tiv, yaşam bilimleri ve sağlık, vücut bakımı, perakende ve moda 
sektörlerini kapsayacak. 

Tesis, acil gönderiler için Time Critical hizmetler de dahil olmak 
üzere standart, tehlikeli veya ısı kontrollü ürünler için entegre 

GEFCO, Schiphol Dağıtım Merkezi’ni 
devreye alıyor

lojistik operasyonları yürütecek. Schiphol Havaalanı’na yakın 
konumuyla hızlı ve verimli inbound – outbound bağlantıları sağ-
layacak olan tesis, Amsterdam ve Rotterdam limanlarına da 
yakın mesafesiyle operasyonlarda büyük avantaj sağlayacak. 
Yüksek güvenlik önemlerine sahip olan bu tesiste ayrıca 7/24 
izleme imkanı da sunuyor. Yeni tesis, İyi Dağıtım Uygulaması 
(GDP) uyumlu ve ISO 9001: 2015 sertifikalı. 

Bu tesis, İngiltere Heathrow’daki ve Almanya’nın Frankfurt ken-
tindeki GEFCO hava ve deniz ısı kontrollü yaşam bilimleri ve 
sağlık ürünleri dağıtım merkezlerini tamamlayıcı nitelikte.
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Ipsos tarafından Çin’deki pandemi 
sürecini takiben yapılan araştırmaya göre 
araç sahibi olmayanların yüzde 72’si bu 
durumun, yeni bir araç satın alma fikrini 
kuvvetlendirdiğini söylüyor. Araştırmaya 
katılanların yüzde 66’sı, bunu yakın vadeli 
planına almış 
görünüyor. Bu 

isteğin ana nedeni içinde bulunduğumuz 
durumdan kaynaklı “endişe”, “güven 
eksikliği” gibi duygular. Çünkü bireyler 
“özel” araçlarında kendilerini daha 
güvende hissediyorlar. “Toplu taşıma” ise 
sosyal mesafe sebebiyle tercih edilmiyor. 
Bu durum hemen hemen tüm ülkelerde 
paralellik gösteriyor. Türkiye’de de yüzde 
77’lik bir kesim koronavirüse karşı önlemler 
içerisinde “toplu taşıma kullanmamayı” 
belirtiyor. Çin’de koronavirüs salgını 
öncesi ve sonrası araç kullanım eğilimleri 
karşılaştırıldığında benzer, hatta daha da 
tedirgin bir tablo görülüyor.

Araçlar hakkında bilgi edinmek için her 
10 kişiden 6-7’sinin uygulamalar ve 
markaların web sitelerini kullandığını 

Pandemi, araç satın alma fikrini arttırdı

INDICATA’dan yeni raporlama platformu: 
Market Watch

Makine öğrenmesi, yapay zekâ ve büyük veriden oluşan iş 
zekâsı seti INDICATA, Türkiye de dahil olmak üzere 13 Avru-
pa ülkesinde günlük 9 milyondan fazla kurumsal online ikinci 
el araç datasını tarayıp analiz ediyor. INDICATA bu büyük ve-
riyi kullanarak; yılın başında tüm ülkelerde yayılmaya başlayan 
Covid-19 salgınının ikinci el pazarını nasıl etkilediğinin anlık ola-
rak görüntülenmesi, eskisinden de hızlı değişen pazarda satış 
ve fiyat trend analizinin kullanılabilmesi için yeni bir raporlama 
platformu geliştirdi. “Market Watch” anlık raporlama platformu 
sayesinde kullanıcılar gerek Türkiye gerekse 12 Avrupa ülkesin-

deki ikinci el online pazarını segment, marka, model, model yılı, 
yakıt tipi gibi tüm detaylarıyla inceleyebiliyorlar. 

Platformda, ülkeler bazında marka karşılaştırması, markaların 
segment bazında karşılaştırması, aynı segmentte istenilen mo-
dellerin karşılaştırması ve ister model yılı isterse yakıt tipi bazın-
daki detayda marka - model karşılaştırmaları yapılabiliyor. En 
güncel ve en doğru veri analizine ulaşan üretici firmalar marka-
larının diğer markalarla olan konumlarını takip ederek marka ve 
model bazlı stratejilerini belirleyebiliyorlar. 

belirtiyor. Bilgi alma sürecinde yüz yüze kanalların düşüşü, 
tahmin edilebilir bir durum. Araştırma sonuçlarına göre “satış 
ve servis” süreçlerindeki dijitalleşme, her alanda olduğu gibi 
burada da salgın etkisiyle ivmelenmiş görünüyor.
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Alfa Romeo, Almanya’da yayınlanan sektörel bir derginin oku-
yucularının oyları ile düzenlenen Klasik Otomobil Ödülleri’nde 
(Motor Klassik Awards) iki ödülün sahibi oldu. Alfa Romeo, 
1966’da pazara sunulan Alfa Romeo Spider ile “Convertible/
Üstü Açılabilir Otomobil” kategorisinde, 1969’da dünya yolla-
rına çıkan Giulia Sprint GT ile de “En Sevilen Spor Otomobil” 
kategorisinde iki ödül aldı. 

“Convertible/Üstü Açılır Otomobil” kategorisinde yüzde 24,9 
oyla birinci seçilen ilk nesil Alfa Romeo Spider ilk olarak 1966’da 
Battista Pininfarina’nın imzasını taşıyan benzersiz tasarımıy-
la Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Hollywood yıldızları 

Alfa Romeo’ya “Motor Klassik Awards”tan iki ödül

Fiat, dijital altyapısını genişleterek tüm 
bayilerinde, online görüşme hizmeti ver-
meye başladı. Bu kapsamda, müşteriler 
fiat.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal 
medya aracılığıyla dilediği bayinin tem-
silcisine saniyeler içerisinde bağlanabile-
cek. Showroom’larda yer alan modellerin 
online ortamda canlı olarak incelenebile-
ceği sistemde, modellerle ilgili tüm de-
taylar anında öğrenilebilecek. Konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan Marka 
Direktörü Altan Aytaç, Fiat’ın akıllı tekno-
lojileri herkes için ulaşılır kılma anlayışına dikkat çekerek, daha 
önce 35 Fiat bayisinde görüntülü görüşme hizmeti verilmektey-
ken şimdi tüm Türkiye’deki Fiat bayilerinin canlı ve görüntülü gö-
rüşme hizmeti vermeye başladığını vurguladı. 

Aytaç; “Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle, 
showroom trafiğinin doğal olarak yavaşladığı, insanların evlerin-

Fiat, tüm bayilerini dijitale taşıdı

den veya iş yerlerinden zorunlu olmadıkça çıkmadığı bugünlerde, 
ulaşılabilir olmak adına altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Uy-
gulamayla, müşterilerimize olduğu kadar bayilerimize de önemli 
ölçüde destek olmayı hedefliyoruz. Bireysel ve kurumsal olarak 
üzerimize düşen önemli sorumlulukları yerine getirerek yaşadığı-
mız bu zorlu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımıza 
inanıyoruz” dedi. 

Dustin Hoffman ve Anne Bancroft’un oynadığı 1967 yapımı Me-
zun (The Graduate) filminde göründükten sonra uluslararası bir 
yıldıza dönüşen Alfa Romeo Spider’ın, 1969’da ise kesik arka 
kısıma (Kammback) sahip bir versiyonu pazara sunuldu. 

Alman klasik otomobil hayranları tarafından yüzde 34,8 oyla “En 
Sevilen Spor Otomobil” seçilen Alfa Romeo Giulia Sprint GT ise 
ilk olarak 1969’da dünya arenasına çıktı. 1,3 litre ile 2,0 litre ara-
sı hacimlerdeki 88 HP’den 131 HP’ye kadar güç üreten farklı 
motor seçenekleriyle yüksek satış rakamlarına ulaştı. Efsane Gi-
ulia modelinin üstü açık versiyonu olan Alfa Romeo Giulia Sprint 
GT, 1963 ile 1976 yılları arasında 225 bin adet satıldı. 

Audi Türkiye, Covid-19 salgını nedeniyle yetkili servislere ge-
lemeyen Audi araç sahiplerine esneklik sunabilmek amacıyla 
garanti süreleri salgın süresi içinde biten araçların, garanti sü-
relerini uzattı. Buna göre ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 
1 Mart ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren araçların 
garanti süreleri 3 ay daha uzatıldı. 

Audi Türkiye’den yapılan açıklamada, garanti süresinin uzatımı, 
garanti belgesinde belirtilmiş olan haklardan sadece “ücretsiz 
onarım hakkı”nı kapsadığı, onarımın garanti kapsamında yapıla-
bilmesi için garanti belgesinde yer alan garanti koşullarının ge-
çerliliğinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

Audi, garanti sürelerini üç ay uzattı
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Mazda Motor Corporation, 31 Mart 2019-
31 Mart 2020 döneminde, küreselde 1 
milyon 419 bin adetlik satış rakamına 
ulaştığını açıkladı. Finansal durum ve 
küresel satış rakamlarına ilişkin yapılan 
açıklamada, Covid-19 salgınının satış 
performansı üzerinde önemli etki yarattığı 
vurgulandı. Yıllık bazda, Japonya’da ve 
Kuzey Amerika’da yıllık bazda satışlar 
yüzde 6 düştü. Buna göre, Japonya’da 
202 bin, Kuzey Amerika’da ise 397 bin 
adet Mazda satıldığı belirtildi. Çin’de ise 
yıllık satışlar yüzde 14 azalarak 212 bine 
geriledi. 

Güçlü bir başlangıçtan sonra ve dördüncü çeyrekte koronavirüs 
salgınının etkisine rağmen, Rusya dahil Avrupa bölgesindeki satışlar, 
bir önceki mali yıla göre neredeyse aynı seviyede seyretti. Mazda’nın 

Rusya dahil Avrupa pazarındaki 
payı yüzde 1,4 düzeyinde kalırken 
toplam 264 bin adetlik satış rakamına 
ulaşıldı. Mazda, 12 aylık dönem 
içinde 28,3 milyar euro tutarında 
satış performansına, 360 milyon euro 
faaliyet karına ve 100 milyon euro net 
gelire ulaştı.* 

Mazda3 ve Mazda CX-30 Avrupa’da, 
markanın en çok ilgi gören modelleri 
olurken Mazda çok yakında ilk tam 
elektrikli aracı Mazda MX-30’un 

lansmanını yapmaya hazırlanıyor. 

* Mazda Motor Corporation’ın 31 Mart 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine 
ait Konsolide Finansal Sonuçları; mali yıl için euro rakamları 1 € = 121 ¥ olarak 
hesaplandı.

NISSAN Türkiye, tüketici platformu sikayetvar.com tarafından dü-
zenlenen Achievement in Customer Excellence (ACE) Awards’ta 
Gümüş Ödüle layık görüldü. Sikayetvar.com tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, otomotiv sektöründe dört yıldır üst 
üste Müşteri Deneyimi Başarısı alanında ödül kazanan NISSAN, 

NISSAN Türkiye’ye “Yüksek Müşteri Memnuniyeti” Ödülü 
2019’da da başarısını devam ettirdi. Bunun yanında müşteri 
teşekkür oranında sektör ortalaması yüzde 14 iken, gerçekleş-
tirdiği yüzde 40’lık başarı ile NISSAN, çıtayı en üst seviyelerde 
tutmaya devam ediyor.

2019’da Şikayetvar.com platformunda NISSAN markası ile te-
mas eden müşteri sayısının 190 bin olduğunu belirten NISSAN 
Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, gerçekleştirdikleri müş-
teri deneyimi sayesinde şikayetvar.com bünyesine gelen tüm 
başvuruların yalnız yüzde 4’ünün şikayete dönüştüğünü, geri 
kalanının ise potansiyel müşteri ya da marka araştırması yapan-
lar olduğunu ifade etti. Doğueri; “Şikayetlerin yüzde 100’üne 
dönüş yapıyoruz ve her konuyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemsiyor buna yönelik çö-
zümler geliştiriyoruz. Bunu müşteri ilişkileri alanında aldığımız 
ödülle taçlandırdığımız için oldukça mutluyuz. Yeni dönemde de 
bu vizyonla müşterilerimize kulak vermeye, onların sorunlarına 
çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kompakt otomobil sınıfındaki yeni Peugeot 208 ve yeni Peugeot SUV 
2008 modelleri, “Ürün Tasarımı” kategorisinde 2020 Red Dot Tasa-
rım Ödülü aldı. Fransız otomobil üreticisi, tasarım ödülünü altıncı kez 
kazandı. 

Yeni Peugeot 208, ön çamurluğundan arka bagaj kapağına kadar 
uzanan net tasarım çizgileriyle jüriyi etkiledi. Yeni model aynı zaman-
da dijital üç-boyutlu gösterge paneli ile dünyada bir ilki de bünyesinde 
barındırıyor. Allure donanım seviyesinden itibaren standart olarak su-
nulan Peugeot 3D i-Cockpit® sportif, düzleştirilmiş çok fonksiyonlu 
direksiyon simidi ve 10 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran içeriyor. 

Yeni Peugeot SUV 2008, ise markanın yeni tasarım dilini tanımla-
yan dikey LED ön gündüz farlarıyla jüriyi etkiledi. Yeni gündüz farları 
otomobile özgün bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda yüksek 
marka bilinirliği sağlıyor. Girintili ve çıkıntılı geometrik şekillerin uygu-
landığı tasarımda üçgen formlar dikkat çekiyor. Uygulanan tasarım 

dili önden arkaya canlı ve dinamik bir görünüm sağlıyor. Arkadan ba-
kıldığında üç aslan pençesi tasarımına sahip LED stop lambalarını 
birbirine entegre eden parlak siyah panel dikkat çekiyor. 

Peugeot’nun iki modeline “2020 Red Dot Tasarım Ödülü”

Mazda Motor Corporation, küresel satış ve f nansal rakamlarını açıkladı 
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Subaru Corporation, gezegen ekosisteminin korunması ama-
cıyla 2050’ye kadar satılacak tüm yeni araçların kullanım ömür-
leri boyunca ürettikleri ortalama CO2 emisyonunun 2010 sevi-
yelerine kıyasla yüzde 90 azaltılacağını açıkladı. Önümüzdeki 10 
yıl içinde Subaru satışlarının yüzde 40’ını elektrikli ya da hibrit 
araçlar oluşturacak. Subaru, gelecek ile ilgili planlarını açıklar-
ken, markanın ana felsefesinden ve kendine has özelliklerinden 
ödün vermeden çevreye duyarlı yeni teknolojiler geliştireceğine 
vurgu yaptı. 

Başkan Tomomi Nakamura  açıklamasında; “Subaru’nun ilk 
günlerinden bu yana araç üretimi konusunda sahip olduğu 
bağlılık ve kararlılıktan, yüzyılda bir defa karşılaşacağımız bu
köklü değişim döneminde dahi hiçbir taviz vermeyeceğiz. Kü-
resel çevrenin korunması başta olmak üzere sosyal sorumlu-

Subaru, sürdürülebilir bir gelecek için 
yeni teknoloji planlarını açıkladı 

Suzuki Türkiye, otomobil severlerin evlerinden çıkma-
dan kapıda teslimat imkanıyla, sıfır kilometre araç sahibi 
olabileceği “Suzuki’m Kapımda” uygulamasını devreye 
aldı. “Satış süreçlerinin uzaktan tamamlanabildiği uy-
gulamada, satın alım ve teslimat işlemleriniz kapınıza 
geliyor” diyen Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri 
CEO’su Kağan Dağtekin şöyle devam etti: “Covid-19 
salgını dolayısıyla evlerinde kalan ve bu sebeple otomo-
bil alım-satım süreçlerinde zorluk yaşayan müşterileri-
miz için Suzuki’m Kapımda programını devreye alıyoruz. 
Uygulamamız, sıfır kilometre araçları ve tüm gerekli iş-
lemleri, imza süreçleri dahil olacak şekilde kapıya taşı-
yarak süreci oldukça kolaylaştırıyor.”

Türkiye’deki tüm bayilerinde Mart 2020’de online görüşme hiz-
metini başlatan marka, “Suzuki’m Kapımda” uygulamasıyla, kul-
lanıcıların satın almak istediği Suzuki modeline ait kapora, satış 
sözleşmesi, ödeme gibi işlemlerin kolay ve güvenilir bir şekilde 
tamamen internet üzerinden yapılmasına olanak sağlıyor. Aracın 

“Suzuki’m Kapımda” ile eve teslim otomobil hizmeti 

tahsisat durumu, sipariş formu, kredi müracaatı, plaka tescil gibi 
benzeri işlemleri ise Suzuki yetkili satıcıları tarafından gerçekleş-
tiriliyor. İşlemlerin sonucunda otomobil çekiciyle kapıya bırakılır-
ken, kalan tüm yasal süreçler kapıda imza yöntemiyle tamamla-
nabiliyor. 

luklarımızı yerine getirmek üzere gayret gösterirken Subaru’nun 
benzersiz karakterinden ve teknolojide yenilik anlayışından güç 
alarak karbondan arındırılmış bir toplumun oluşmasına katkıda 
bulunacağız” dedi.

Subaru, kendine özgü özellikleri olan yatay yerleşimli “Boxer” 
Motor, Simetrik Sürekli Dört Çeker (AWD) Sistemi, üstün sürüş 
performansı ve sürüş güvenliği, EyeSight Önleyici Güvenlik Sis-
temi ve çevre teknolojileri alanlarındaki temel teknolojilerini de 
geliştirmeyi sürdürecek. 

Haziran 2019’da Opel markasının Tor-
balı ilçesinde yer alan arazisine yatırım 
yapacağını açıklayan Groupe PSA Tür-
kiye, İzmir Torbalı lokasyonunda yapı-
landırılan yedek parça deposunun fa-
aliyetine başladığını duyurdu. Groupe 
PSA’nın Türkiye ekonomisi ve pazarına 
inandığını açıklayan Türkiye Başkanı 
Olivier Cornuaille, deponun dört mar-

kaya hizmet verdiğini vurguladı. Cornuaille, Groupe PSA’nın sa-
hibi olduğu Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarıyla birlikte 
yatırımlarına ve büyümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. 

Bu yılın başında Peugeot, Citroën ve DS markalarına ait İs-
tanbul’daki depoların Torbalı’ya taşınma sürecinin tamamlan-

masıyla birlikte tüm Groupe PSA 
markaları için merkez depo haline 
gelen tesisin, yapılan yeni yatırım-
larla, kapasitesi ve kullanım oranı 
artırıldı. Toplam 18 bin metrekare-
lik kapalı alana ve 45 bin referansı 
stoklayabilme kapasitesine sahip 
bu lojistik merkez, Türkiye geneli-
ne yayılmış sekiz Distrigo platfor-
muna günlük sevkiyat yapan yeni 
bir yapıya dönüştürüldü. Tesiste, 
markalara ait ithal parçaların yanı 
sıra, yurtiçinden tedarik edilen ye-
dek parça, aksesuar ve sarf mal-
zemeleri de stoklanıyor.

Groupe PSA Türkiye’nin Torbalı yedek parça deposu faaliyete başladı
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Hyundai Elantra’nın 7. jenerasyonu tanıtıldı
Hyundai’nin en popüler modellerinden biri olan Elantra, yedinci jenerasyonuyla otomobil severlerin karşısına çıktı. Hollywood The Lot 
Studios’da tanıtımı yapılan yeni otomobil, tamamen farklı bir dizayna ve teknolojik özelliklere sahip. Popüler kompakt sedanın sportif 
tasarım kimliği, hibrit teknolojisi ve segmentinde ilk kez sunulan kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısıyla desteklenirken 
aynı zamanda dijital anahtar gibi Hyundai’nin en son yeniliklerini de kullanıcılarına sunuyor. Elantra, yılın son çeyreğinde Güney Kore’deki 
Ulsan ve Amerika’daki Alabama Hyundai tesislerinde üretilmeye başlanacak. 

Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları yeni modelde daha uzun, 
daha geniş ve daha alçak bir yapı ortaya çıkarmış. Bir önceki 
nesilden 5,5 cm daha uzun olan otomobil, iç mekanda da daha 
geniş bir oturma alanı sunuyor. Üç çizginin tek noktada bir 
araya gelmesiyle oluşturulan Parametrik Dizayn, özellikle ön 
bölümde güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Geniş kademeli 
yeni tip ızgara ve entegra farlar, otomobilin olduğundan daha 
geniş görünmesini sağlıyor. Ayrıca tamponda yer alan rüzgar 
kanalları sayesinde sürtünme katsayısı da önemli ölçüde 
azaltılmış oluyor. Bu sayede hem aerodinamizm artarken aynı 
zamanda yakıt ekonomisi de elde ediliyor. Önden arkaya doğru 
uzanan sert geçişler, tekrar ön kapılarda birleşmeye başlıyor. 
Arka taraftaki uzunlamasına konumlandırılan stop lambalar ise 
sağ ve sol tarafta gövdeye doğru uzanmaya başlıyor. 

Honda Hibrit Jazz, güvenlikte standartları yükseltiyor
Yenilenen Honda Jazz, eklenen ön orta hava yastığı güvenlik donanımı 
ile dikkat çekiyor. e:Hev logosu taşıyan yeni hibrit Jazz, standart 
olarak sunduğu ön orta hava yastığı teknolojisi ile Avrupa’da sınıfında 
bu özelliği sunan ilk model oldu. Sürücü koltuğunun sırtlığına monte 
edilen yeni ön orta hava yastığı sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa 
doğru açılarak yolcu güvenliğini üst düzeye çıkarıyor. Yeni Jazz’daki 
10 hava yastığından biri olan bu yeni hava yastığı, yandan çarpışma 
anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önleyerek 
yolcuların baş ve göğüs bölgesindeki yaralanma olasılığını azaltıyor. 
Honda’nın şirket içi test sonuçlarına göre söz konusu yeni teknoloji 
sayesinde kafa yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 
85 ve diğer yolcuda yüzde 98 azaltabiliyor. Hava yastığı sistemi, 

Honda’nın ACE™ gövde yapısı teknolojisi ve Honda SENSING sürüş destek sistemi dahil olmak üzere pasif ve aktif güvenlik 
sistemleri sunan Jazz, sınıfının en güvenli araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yeni Jazz’da arka koltuk i-side hava yastığı sistemi de sunuluyor. Arka koltuk minderine monte edilen bu benzersiz çift aşamalı hava 
yastığı, C sütunu veya kapı bölgesinde olası bir yandan çarpma anında arka koltuk yolcusunu korumak üzere devreye giriyor. Söz 
konusu hava yastığı, yeni Honda Jazz’ın 1.203 litreye varan bagaj hacmi sunduğu ‘Sihirli Koltuklar’ özelliğini etkilemiyor.

DS Automobiles İnci Dikişleri: 
Haute Couture
Özellikle DS otomobillerinin iç mekanları için döşeme üretimine odaklanan 
özel atölyesi sayesinde, DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK ve DS 
9 modelleri eşsiz zarafet örnekleri sunuyor. Dericilikte, “inci” dikişleri bu 
anlamda imza anlamına geliyor. 

DS DESIGN STUDIO PARIS, bünyesinde yer alan zanaatkar ekip sayesinde 
özgün uzmanlık geliştirebilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Bu ekip, DS 7 
CROSSBACK’in iç mekanında “inci” dikişlere yer vermeden önce uzun yıllar 
üzerinde çalıştı. 

İlk kez DS DIVINE konsept otomobilinde markanın detaycılığını göstermek için sergilenen “inci” dikişler, “Couleurs et Matières” 
atölyesinde, ayrıntılı testler sonucu ortaya çıkarıldı. Konsept otomobilinde beğenilen inci dikişler, üretilmek ve dayanıklılık kazandırmak 
amacıyla yeniden yaratıldı. Üç yıllık araştırma ve testlerin ardından, Thierry Métroz’un yönetimindeki proje DS 7 CROSSBACK’te 
kullanılmak üzere hayata geçirildi. “İnci dikişler” için “haute couture” tasarımda kullanılan bir nakış tekniğinden esinlenildi.
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Mitsubishi Space Star yenilendi
2020 L200 ve 2020 ASX modelleri için geliştirilen ve tasarım çizgilerinin 
büyük yankı uyandırdığı “Dynamic Shield” yüzüne sahip Mitsubishi 2020 
Space Star’da ön camdan itibaren değiştirilen ön yüzün tamamı, kaput, 
kanatlar, tampon ve ızgaranın kaslı gövdesine ek olarak yenilenen far 
sistemi yer alıyor. Arkada ise büyütülen ve şık bir stil kazanan tampon, 
otomobilin daha hacimli ve daha yere yakın görülmesini sağlarken; 
LED arka farların yeni tasarımı 2020 Space Star’ın arka gövdesinde 
modern bir görünüm sunuyor. Yüksek konumlu stop lambalı uzun tavan 
spoyleri, Space Star’ın sportif görünümüne ve aerodinamiğe de katkıda 
bulunuyor. 15 inç alaşımlı jantları aracın görsel kimliğine iddialı bir stil 
katıyor. İç mekanda karbon detayların yer aldığı araçta, yüksek kontrastlı 
göstergeler ve geliştirilmiş multimedya sistemi yeni Space Star’ın iddialı 
görünümünü iç mekanda da sürdürüyor. 2020 Space Star, yeni metalik 

Kum Sarısı, Elmas Beyaz renklerine ek olarak Metalik Kırmızı, Deniz Mavisi, Titanyum Gri, Yıldız Grisi, Kosmos Siyah ve Şiraz Kırmızısı 
gibi canlı renkleriyle de şehir hayatına renk getirecek.
Space Star yalnızca 1.2 litre verimli motor ve aynı oranda yüksek verimli yeni INVECS-III CVT şanzımanla sunuluyor. Aynı zamanda 
Mitsubishi Motors’un MIVEC değişken valf zamanlama sistemi ile donatılmış, yeni yüksek verimli, 3 silindirli 1.2 litre motoru, 80 beygir ve 
106 N.m tork olarak karşımıza çıkıyor.

KIA Telluride dünyada 
“Yılın Otomobili” seçildi
KIA’nın SUV segmentindeki başarılı otomobillerinden Telluride 
dünyada “Yılın Otomobili Ödülü”ne layık görülürken yine B 
SUV segmentindeki bir diğer model olan elektrikli Soul EV 
ise dünyada “Yılın Şehir Otomobili” seçildi. 2019’da tanıtılan 
KIA Telluride, bugüne kadar 70’ten fazla ödül kazandı. 
Özellikle ABD’de en çok tercih edilen modeli Telluride, Kuzey 
Amerika’da “Yılın Çok Amaçlı Aracı” ve “Yılın MotorTrend 
SUV’si” olarak gösterilmişti. 

Tamamen elektrikli Soul EV ise sıfır emisyon özelliği, etkileyici 
menzil mesafesi, kompakt boyutları, cesur tasarımı ve yüksek 
pratiklik seviyesiyle jüri tarafından “Yılın Şehir Otomobili 
Ödülü”ne layık görüldü. 

Yılın Otomobili Ödülleri’nde kazananlar dünyanın 24 ülkesinden 86 deneyimli ve saygın otomotiv gazetecisinden oluşan uluslararası 
bağımsız bir jüri tarafından belirleniyor.

Lexus elektrikli modeline 
1 milyon kilometre 
garanti veriyor 
2005’ten bu yana 1.7 milyon adedin üzerinde elektrik motorlu 
hibrit araç satışı gerçekleştiren Lexus, yüzde 100 elektrikli ilk 
modeli UX’de 1 milyon kilometre/10 yıl garanti veriyor. 
Yolda üstün performans sağlamak üzerine tasarlanan 
UX 300e, Lexus markasının eşsiz özelliklerini yüzde 100 
elektrikli tasarımla kombine ediyor. Üzerinde yer alan 54.3 
kWh yüksek kapasiteli bataryasıyla UX, tek şarjla 400 
kilometre yol alabiliyor. UX’in kabininin altına yerleştirilen bataryalar sayesinde yer tasarrufu sağlanırken aynı zamanda ağırlık 
merkezini de aşağıya çekerek çevik bir sürüş karakteri elde ediliyor. 
Öncelikle Avrupa ve Çin pazarında satışa sunulacak UX 300e’nin elektrikli motoru 204 HP güç üretiyor ve böylece bu SUV modeli 
0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.5 saniyede tamamlıyor. UX aynı zamanda gelişmiş bağlantı teknolojileriyle birlikte aracın şarj 
durumu, menzil bilgileri ve sıcaklık ayarları gibi özelliklere akıllı telefondan erişim imkânı da sağlıyor.
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Volkswagen ID.3’e Automotive Brand Contest’ten 
“Best of Best” ödülü
Volkswagen ID.3, “The Automotive Brand Contest”te, “Exterior Volume Brand (Dış tasarım)” ve “Interior Volume Brand (İç tasarım)” 
kategorilerinde “Best of Best” ödülüne layık görüldü. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, ID.3’ün uyumlu iç ve dış tasarımıyla 
etkileyici bir otomobil olduğunun altı çizilirken, aynı zamanda 
Volkswagen’in tipik tasarım stilinin ID.3’te etkileyici ve 
çağdaş bir şekilde yorumlandığı belirtildi. 

Yarışmada ayrıca Volkswagen’in iki modeli daha ödüle layık 
görüldü. 2019’un sonlarında lansmanı yapılan sekizinci 
nesil Golf, bu yıl jüri üyeleri tarafından, “External Volume 
Brand (Dış Tasarım)” ve “Interior Volume Brand (İç tasarım)” 
kategorilerinde birinciliğe layık görüldü. ID. ailesinin yedinci 
üyesi olan ve geniş kulanım alanıyla dikkat çeken ID. SPACE 
VIZZION da “Concepts (Konsept)” kategorisinin kazananı 
ilan edildi.

Automotive Brand Contest 2020’nin kazananları, ödüllerini 
sonbaharda düzenlenmesi planlanan bir törenle alacaklar. 

Toyota’nın en büyük Hibrit SUV’u HIGHLANDER Avrupa’ya geliyor 
Toyota’nın en büyük ve en geniş hibrit SUV’u Highlander, ilk kez Avrupa 
pazarında 2021’in ilk aylarında satışa sunulacak. Özel olarak geliştirilen 
tam hibrit güç ünitesiyle üretilen Highlander, D segmentinde RAV4, 
C segmentinde C-HR ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak olan 
B segmentindeki Yaris Cross ile birlikte Toyota’nın Avrupa’daki ürün 
gamını daha da genişleten yeni bir SUV modeli olacak. 

Highlander Hybrid, 4,950 mm uzunluğu ve çarpıcı 20 inç alaşım 
jantlarıyla akıcı, dinamik ve sofistike tasarımıyla premium bir şehirli 
SUV görüntüsü çiziyor. 7 kişilik kapasiteye sahip bir SUV olarak 
pratikliği ve geniş iç hacmiyle tüm yolcular için rahat bir ortam 
sağlıyor. Gerçek bir 7 koltuklu SUV olarak, ikinci sıra koltukların 180 

mm öne kaydırılmasıyla, üçüncü sırada oturacak yetişkinler için yeterli alanın sunulması sağlanırken, en arka koltuklardan araca 
binmeyi ve araçtan inmeyi de kolaylaştırıyor. Ayak sensörü yardımıyla otomatik olarak açılabilen elektrikli bagaj kapağının ardında 
yer alan 658 litrelik bagaj hacmi, ikinci sıra koltuklar katlandığında 1,909 litreye çıkıyor. 

Highlander’ın 4. nesil tam hibrit güç ünitesi, 2.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motoru, önde ve arkada konumlandırılan elektrikli 
motorlarla birleştiriyor. Arkada yer alan elektrik motoruyla birlikte, her türlü yol şartında yüksek çekiş ve yüksek verimlilik sağlayan akıllı 
dört çeker sürüş özelliği AWD-i özelliği sunuluyor. Toplam sistem gücü 244 HP olan Highlander Hybrid, sadece 146g/km ortalama 
emisyonu, 6.6 lt/100 km tüketimi (WLTP çevrimi) ve 5.2 lt/100km tüketimi (NEDC) ile sınıfının en iyi CO2 salım oranı sunuyor. 

Yeni Porsche 911 Turbo S: Her sürüş 
için ideal aerodinamik düzen
Her zamankinden daha güçlü, dinamik ve konforlu olan yeni 911 
Turbo S modeli birçok özellik için standartları yeniden belirliyor. Bu 
durum, Porsche’nin amiral gemisi 911 modelinde daha da geliştirdiği 
Porsche Active Aerodynamics (PAA) açısından da geçerlilik taşıyor. 718 
modellerinden Taycan’a kadar tüm model ailesi için sunulan Porsche 
Active Aerodynamics (PAA), otomobilin aerodinamik özelliklerini hıza ve 
seçilen sürüş moduna göre daha da hassas bir şekilde uyarlıyor.

Porsche Active Aerodynamics (PAA) özelliği ilk kez 2014’te bir önceki 911 Turbo serisinin dünya prömiyeri sırasında tanıtılmıştı. 
Halihazırda tüm model serilerinde Porsche aktif aerodinamik unsurları göze çarpıyor. 

Aktif soğutucu hava giriş kapakları da yeni bir tasarım detayı olarak karşımıza çıkıyor. Değişken ön spoiler kenarlarının yanı sıra uzayan 
ve açılan arka kanatla birlikte, sınıfının en iyisi konumundaki yeni modeli üç aktif aerodinamik bileşeni bünyesinde barındırıyor. 911 Turbo 
modeli ile sunulan PAA Hız ve PAA Performans isimli 2 temel aerodinamik konfigürasyona ilave olarak Eco konfigürasyonunun tam 
potansiyeline ulaşması mümkün hale geliyor.
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Kitap

Ekolojik Ekonomi
Kolektif
Nobel Akademik Yayıncılık 

Ekonomi, aile yönetimini anlatan bir 
terim olmaktan çıkıp, bugün küçük 
büyük tüm ülkelerinin başlıca uğraşı 
konularından biri olmuştur. Kapsam 
ve etkinliği büyüyen ekonomik 
olguların baş döndürücü gelişmesinin 
yanında, doğa ve insan arasındaki 
ilişki giderek daha da açılmıştır. 
İnsanoğlu yanlışlığın farkına varmakta 
geç kalıp kalmadığını tartışmaktadır. Ekolojik ekonomi kitabı 
ise bu tartışmanın arenası görevi üstlenmiştir. 1972’de 
Smithsonian Castle’da Dennis Meadows liderliğindeki 
araştırmacılar, “Büyümenin Sınırları” isimli çığır açıcı bir rapor 
sundu. Bu çalışmadaki temel sav, nüfusun gezegenimizin 
doğal kaynaklarını ne zaman aşacağı sorunuydu. Sonuç; 
kaynak tükenmesindeki trendin devam etmesi durumunda 
gezegenimizin bize yetmeyeceği bu karanlık dönemin 100 yıl 
içinde gerçekleşeceği yönündeydi. 30’dan fazla dile çevrilen 
ve milyondan fazla satan bu kitaba karşın öngörülen felaket 
için hala çok az şey yapılmaktadır.  

Bu kitap, Meadows’un deyimiyle, hiç kimsenin 
kazanamayacağı sıfır toplam teorisiyle sonuçlanacak bir süreci 
hazırlayan senaryonun, gerçeğe nasıl dönüşeceği ve felaketin 
nasıl önlenebileceği konusundaki kuramsal yaklaşımları ele 
almaktadır. 

 Gelişen Teknoloji 
 Değişen Mekan
 Suat Gezgin, Ali Efe İralı 
 Eğitim Kitabevi Yayınları 

 İletişim teknolojileri, binlerce yıllık 
 kültürlerarası iletişim çabalarının 
sonucunda gelişmiştir, gelişmeye devam etmektedir. Bu 
gelişim, toplumların dinamikliği ile doğru orantılı olup; 
ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların doğurduğu farklı eş zamanlı 
gerekliliklerden beslenmiştir. Medeniyetlerin ilerlemesini 
sağlayan bu gelişim süreci; teknolojik, sosyolojik, iktisadi, 
hukuki birçok alanın ilerleme kaydetmesini sağlamıştır. 
Mücadele anlamında, ilerlemeyi vazife olarak gören 
medeni toplumlar, kültürlerarası 
etkileşimlerinde, araçlarını da 
geliştirmişlerdir. Karşılaşılan güçlükler, 
bireyin ve toplumun iradesi ile 
kültürlerarası iletişim faaliyetleri 
sayesinde ortadan kaldırılmıştır. 
Bu anlamda toplumun kültürel 
yapısı ile teknolojik araçlar arasında 
birliktelik meydana gelmiştir. Gelişen 
Teknoloji Değişen Mekân, bahse 
konu olan iletişim araçlarını tarihi 
önceliklerine göre sırasıyla ve çevre 
üzerinde yarattığı değişim ortamı ile 
incelemektedir.
 

Fuarlar

Yeni Ekonomide İnovasyon
Elif Haykır Hobikoğlu
İktisadi Araştırmalar Vakfı 

İnovasyon, dilimizde yenilik, yenileşim olarak karşılık buluyor. 
Ekonomi literatüründe, esasen eskiden beri yer bulan kavram; 
çağdaş toplumsal/ ekonomik /endüstriyel, eğitim alanlarında, 
artık temel baz olarak kabul görüyor. Yeni ekonomide 
fark yaratmanın, internetin, ileri düzeyde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin yarattığı katma değer, büyümeyi sağlayan 
temel belirleyicidir.

Günümüz ekonomisinde inovasyon yolu ile değer yaratmak 
büyümenin en önemli motoru olmuştur. İnovasyon ise 
yaratıcılığın bir fonksiyonu olarak 
gücünü yaratıcı problem çözme 
tekniklerinden almaktadır. Büyüme 
hedefli bir toplumda yaratıcı çalışmalar 
desteklenmeli, eğitim sistemi 
ezber yönlü değil yaratıcı yönlü 
olmalıdır. Çalışmamız, belirsizliğin, 
hızın, rekabetin ve riskin arttığı bir 
tamda, iktisadi kaynakların doğru 
yönlendirilerek, küresel yarışta yer 
alabilmenin gereklerini içeren kavramları 
tartışan bir kılavuz niteliğindedir.

Otomotiv Sektöründe 
İnovasyon Yeteneği-Öncüllerin 
Analizi ve Sektörel Öneriler
Yavuz Erdim, Prof. Dr. Çağatan Taşkın
Dora Yayıncılık

Yavuz Erdim ve Prof. Dr. Çağatan Taşkın’ın hazırladıkları 
kitapta otomotiv sektörünün güncel inovasyon yeteneği tüm 
açılardan inceleniyor. 

Sektöre dair önerilerin de sunulduğu kitapta ilk olarak 
inovasyonla ilgili temel tanım ve 
kavramlar ele alınıyor. 
İkinci bölümde inovasyon yeteneği ve 
öncülleri, üçüncü  bölümde ise veri ve 
yöntemler inceleniyor. 

Kitabın dördüncü bölümünde bulgular 
yer alıyor. 

13-26 Temmuz 2020 Bangkok Uluslararası Auto Show 

8-12 Eylül 2020 Automechanika Frankfurt 
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
(Nisan, Ocak-Nisan 2020)

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak- Nisan 
döneminde %26,3 artarken, otomobil pazarı %30,3, ha-
fif ticari araç pazarı %12,2 oranında arttı.  

• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı 
Nisan sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,3 
artarak 150.860 adet olarak gerçekleşti. 

• Otomobil satışları, 2020 yılı ilk dört aylık dönemde geçen 
yıla göre %30,3 oranında artarak 121.455 adet olurken, ha-
fif ticari araç pazarı %12,2 artarak 29.405 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Nisan ayında 
%14,6, otomobil pazarı %10,6, hafif ticari araç pazarı 
ise %29,3 oranında azaldı. 

• 2020 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 
yılı Nisan ayına göre %14,6 azalarak 26.457 adet oldu. 

• 2020 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre %10,6 azalarak 21.825 adet olurken, hafif 
ticari araç pazarı %29,3 azalarak 4.632 adet oldu. 

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Gelişimi
(Ocak-Nisan)

93.228

121.455

26.212 29.405
+%12,2

+%30,3

+%26,3

119.440

150.860

Otomobil Hafif Ticari Araç Toplam

Adet 2019 2020

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Gelişimi
(Nisan)

24.416
21.825

6.555
4.632

-%29,3

-%10,6

-%14,6
30.971

26.457

Otomobil Hafif Ticari Araç Toplam

Adet 2019 2020

Adet

10 Yıllık ortalamalara Göre Değişim
(Nisan)

50.915

21.825
16.790

4.632

-%72,4

-%57,1

-%60,9

67.704

26.457

Otomobil Hafif Ticari Araç Toplam

10 Yıllık Ortalama 2020

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı orta-
lama satışlara göre %60,9 azaldı. 

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre 
%57,1 azalış gösterdi. 

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara 
göre %72,4 azaldı.
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Otomobil Pazar Analizi (Nisan, Ocak-Nisan 2020)
Otomobil pazarı segmentlere göre;

• Pazarın %83,4’ünü vergi oranları 
düşük olan A, B ve C segmentlerindeki 
araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 73.779 adetle 
%60,7 pay,

• B segmenti otomobiller 27.050 adetle 
%22,3 pay aldı. 

Otomobil pazarı motor tipine göre;
• Benzinli otomobil satışları 58.146 
adetle %47,9 pay,
• Dizel otomobil satışları 54.001 adetle 
%44,5 pay,
• Otogazlı otomobil satışları 5.361 
adetle %4,4 pay aldı. 
• 115 adet elektrikli ve 3.832 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

• Gövde tiplerine göre 
değerlendirildiğinde ise en çok tercih 
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%45,3 pay, 55.049 adet) oldu. 

• Sedan otomobilleri, %29,7 pay ve 
36.129 adet satış ile SUV,

• %21,5 pay ve 26.154 adet satış ile 
H/B otomobiller takip etti.

Gövde Tipi DağılımıGövde Tipine Göre Adetler

48.249
55.049

19.758
26.154

1.447 1.310 667833 924 998 496 982

S/D S/W MPV CDV SPOR SUV

2019 Nisan Sonu 2020 Nisan Sonu

21.687

36.129
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV

2020 Nisan Sonu

Spor
SUV

%45,3

%29,7

%21,5

%0,7
%1,1

%0,8
%0,8

35.994

58.146
50.930 54.001

3.448 5.361 2.792 3.832 64 115

Benzin Dizel Otogaz Hibrit Elektrik

2019 Nisan Sonu 2020 Nisan SonuAdet

Motor Tipine Göre Dağılım

Benzin
Dizel
Otogaz
Hibrit
Elektrik

2020 Nisan Sonu

%47,9
%44,5

%4,4

%3,2
%0,1

Motor Tipine Göre Adetler

158

259.7

198.7
226.2

168.6

264.9 253.4
232.1 229.6

119.4
150.9

54.9
77.7 62.9 73.6

53.3

91.6 84.9 76 71.1

31 26.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ocak - NisanNisanx000 Adet

Otomobil ve HTA Pazar Gelişim (Nisan, Ocak - Nisan)

%2,6

%13,4

%0,4
%0,6

%22,3
%60,7

A (Mini)
B (Entry)
C (Compact)
D (Medium)
E (Luxury)
F (Upper Luxury)

2020 Nisan Sonu

219 453

21.711
27.050

57.815

73.779

10.871
16.319

1.988 3.137 624 717

A B C D E F

2019 Nisan Sonu 2020 Nisan Sonu

Segmentlere Göre Adetler Segment Dağılımı

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 
• 1600cc altındaki otomobil satışları %31,4 artarak %94,6 pay, 
• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %8,3 azalarak %2,0 pay,
• 2000cc üstü otomobil satışları %33,6 azalarak %0,2 pay aldı.
 

Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler, Paylar ve Değişimler Tablosu
Ek 6: Motor Hacmine Göre Adetler, Paylar ve Değişimler Tablosu

Ek 1: Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu
Ek 2: Otomobil Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu
Ek 3: Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu
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Hafif Ticari Araç Pazarı 
(Nisan, Ocak-Nisan 2020)
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine 
göre;

• Van gövde tipi %75,1 pay ve 22.078 
adet ile en çok tercih edilen gövde tipi 
olurken;

• Kamyonet gövde tipi %11,6 pay ve  
3.402 adetle 2. sırada yer aldı. 

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine 
göre;

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 
53.457 adetle %44,0 pay,

• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 
33.135 adetle %27,3 pay aldı.

Ek 7: Emisyon Değerlerine Göre Adetler, 
Paylar ve Değişimler Tablosu

15.959 15.659

33.567

53.457

27.333
33.135

13.303
16.694

3.066 2.510

< 100

2019 Nisan Sonu 2020 Nisan SonuAdet

>100 - <120 >120 - <140 >140 - <160 >160

Emisyonlara Göre Adetler

2020 Nisan Sonu

< 100
>100 - <120
>120 - <140
>140 - <160
>160

%44

%27,3

%13,7

%12,9

%2,1

Emisyonlara Göre Dağılım

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 
86.519 adetle %71,2 pay alırken, 
manuel şanzımanlı otomobiller 34.936 
adetle %28,8 pay aldı.

Ek 8: Otomatik Şanzıman Tipine Göre Adetler, 
Paylar ve Değişimler Tablosu

%0,3 %0,5

%17,6 %14,9

%61,2 %61,3

%16,6 %18,8

%3,3 %1

A
2019 Nisan Sonu 2020 Nisan Sonu

B C

%3,6 %0,8

D E F

Otomatik Şanzımanın Segmentlerde Aldığı Pay

2020 Nisan Sonu

Otomatik
Manuel

%28,8

%71,2

Şanzıman Tipine Göre Dağılım

18.826
22.078

3.294 3.402
2.129 1.919

Van

2019 Nisan Sonu 2020 Nisan Sonu

Kamyonet Minibüs Pick up

1.963 2.006

Hafif Ticari Araç Gövde Tipi Adetleri

Adet

2020 Nisan Sonu

Van
Kamyonet
Minibüs
Pick up

%75,1

%11,6

%6,5
%6,8

Hafif Ticari Araç 
Gövde Tipine Göre Pay Dağılımı 

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2010 20.095 31.172 51.769 54.946 59.377 60.896 61.345 61.764 63.814 73.404 73.962 148.369 760.913
2011 44.892 58.663 78.403 77.695 80.646 81.573 63.044 58.406 60.129 69.421 63.657 127.910 864.439
2012 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067 62.304 58.148 69.629 59.938 71.710 115.400 777.761
2013 35.523 48.307 68.774 73.575 81.468 74.096 71.596 65.043 67.963 58.014 79.301 129.718 853.378
2014 32.670 35.021 47.581 53.305 58.121 60.163 59.907 60.199 66.531 66.573 80.621 146.989 767.681
2015 34.615 55.331 83.302 91.602 81.542 86.158 83.836 82.577 64.025 64.255 84.601 156.173 968.017
2016 32.713 52.825 82.948 84.887 93.904 91.540 58.533 71.556 67.593 83.000 122.309 141.912 983.720
2017 35.323 46.965 73.802 75.988 85.422 83.658 82.297 72.536 71.352 91.752 100.859 136.240 956.194
2018 35.076 47.009 76.345 71.126 72.755 51.037 52.734 34.346 23.028 21.571 58.204 77.706 620.937
2019 14.373 24.875 49.221 30.971 33.016 42.688 17.927 26.246 41.992 49.075 58.176 90.500 479.060
2020 27.273 47.122 50.008 26.457                 150.860
10 Yıllık Ort. 31.483 44.149 67.703 67.704 71.711 70.288 61.352 59.082 59.606 63.700 79.340 127.092 803.210

Otomobil+Hafif Ticari Pazarı

Ek 9: Hafif Ticari Araç Gövde Tipine Göre Adetler, Paylar ve Değişimler Tablosu
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YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2010 12.594 20.651 33.958 36.549 40.467 42.086 41.399 42.222 42.477 47.859 50.061 99.461 509.784
2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875 39.964 47.508 44.951 88.957 593.519
2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460 50.849 44.531 41.236 49.360 43.440 52.297 80.926 556.280
2013 25.835 36.814 51.785 56.999 62.383 58.290 55.712 51.611 52.925 46.985 64.117 101.199 664.655
2014 24.368 27.167 37.812 42.769 46.379 47.278 46.602 45.131 49.262 50.814 59.695 110.054 587.331
2015 24.498 40.817 61.676 70.211 62.878 67.766 64.218 61.753 47.088 47.954 62.397 114.340 725.596
2016 23.358 40.588 63.975 65.618 73.832 71.111 45.566 53.977 51.340 63.746 95.783 108.044 756.938
2017 25.689 34.658 55.616 57.998 65.799 66.164 62.384 54.890 53.423 70.488 75.956 99.694 722.759
2018 26.611 35.901 59.798 55.108 57.227 41.225 42.024 26.976 17.595 16.809 46.204 60.843 486.321
2019 10.979 19.205 38.628 24.416 27.126 36.024 15.398 21.544 35.308 39.996 47.803 70.829 387.256
2020 22.016 37.727 39.887 21.825                 121.455
10 Yıllık Ort. 22.488 32.399 50.454 50.915 54.285 53.751 46.135 43.822 43.874 47.560 59.926 93.435 599.044

Otomobil Pazarı

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2010 7.501 10.521 17.811 18.397 18.910 18.810 19.946 19.542 21.337 25.545 23.901 48.908 251.129
2011 15.024 19.659 24.380 23.860 24.344 24.859 19.526 19.531 20.165 21.913 18.706 38.953 270.920
2012 8.468 12.135 17.614 17.304 20.403 20.218 17.773 16.912 20.269 16.498 19.413 34.474 221.481
2013 9.688 11.493 16.989 16.576 19.085 15.806 15.884 13.432 15.038 11.029 15.184 28.519 188.723
2014 8.302 7.854 9.769 10.536 11.742 12.885 13.305 15.068 17.269 15.759 20.926 36.935 180.350
2015 10.117 14.514 21.626 21.391 18.664 18.392 19.618 20.824 16.937 16.301 22.204 41.833 242.421
2016 9.355 12.237 18.973 19.269 20.072 20.429 12.967 17.579 16.253 19.254 26.526 33.868 226.782
2017 9.634 12.307 18.186 17.990 19.623 17.494 19.913 17.646 17.929 21.264 24.903 36.546 233.435
2018 8.465 11.108 16.547 16.018 15.528 9.812 10.710 7.370 5.433 4.762 12.000 16.863 134.616
2019 3.394 5.670 10.593 6.555 5.890 6.664 2.529 4.702 6.684 9.079 10.373 19.671 91.804
2020 5.257 9.395 10.121 4.632                 29.405
10 Yıllık Ort. 8.995 11.750 17.249 16.790 17.426 16.537 15.217 15.261 15.731 16.140 19.414 33.657 204.166

Hafif Ticari Araç Pazarı
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Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu
2020 Nisan Sonu 1 2 3 4 5 6 7    
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay
A (Mini) 0 398 0 0 0 55 0 453 %0,4
B (Entry) 3.565 17.485 975 4 945 27 4.049 27.050 %22,3
C (Compact) 36.655 7.362 149 827 53 661 28.072 73.779 %60,7
D (Medium) 12.832 909 103 2 0 66 2.407 16.319 %13,4
E (Luxury) 1.906 0 83 0 0 115 1.033 3.137 %2,6
F (Upper Luxury) 91 0 0 0 0 58 568 717 %0,6
Toplam 55.049 26.154 1.310 833 998 982 36.129 121.455  
Pay %45,3 %21,5 %1,1 %0,7 %0,8 %0,8 %29,7 100,00  

2019 Nisan Sonu 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay
A (Mini) 0 199 0 0 0 20 0 219 %0,2
B (Entry) 3.334 13.121 1.235 119 763 19 3.120 21.711 %23,3
C (Compact) 35.453 6.058 170 534 161 64 15.375 57.815 %62,0
D (Medium) 8.053 380 20 13 0 284 2.121 10.871 %11,7
E (Luxury) 1.319 0 22 1 0 49 597 1.988 %2,1
F (Upper Luxury) 90 0 0 0 0 60 474 624 %0,7
Toplam 48.249 19.758 1.447 667 924 496 21.687 93.228  
Pay 51,8% %21,2 %1,6 %0,7 %1,0 %0,5 %23,3 100,00  

Değişim 1 2 3 4 5 6 7   
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam 
A (Mini)   %100,0       %175,0   106,8% 
B (Entry) %6,9 %33,3 %-21,1 %-96,6 %23,9 %42,1 %29,8 24,6% 
C (Compact) %3,4 %21,5 %-12,4 %54,9 %-67,1 %932,8 %82,6 27,6% 
D (Medium) %59,3 %139,2 %415,0 %-84,6  %-76,8 %13,5 50,1% 
E (Luxury) %44,5   %277,3 %-100,0   %134,7 %73,0 57,8% 
F (Upper Luxury) %1,1     %-3,3 %19,8 14,9% 
Toplam %14,1 %32,4 %-9,5 %24,9 %8,0 %98,0 %66,6 30,3%

S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, 
CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar

MOTOR TİPİ  2019 Nisan Sonu   2020 Nisan Sonu  Değişim
 Adet Pay Adet Pay 

Benzin 35.994 38,6% 58.146 47,9% 61,5%
Dizel 50.930 54,6% 54.001 44,5% 6,0%
Otogaz 3.448 3,7% 5.361 4,4% 55,5%
Hibrit 2.792 3,0% 3.832 3,2% 37,2%
Elektrik 64 0,1% 115 0,1% 79,7%
Toplam 93.228 100,00% 121.455 100,00% 30,3%

Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler, Paylar ve Değişimler Tablosu

Ek 6: Motor Hacmine Göre Adetler, Paylar ve Değişimler Tablosu
MOTOR HACMİ MOTOR  2019 Nisan Sonu 2020 Nisan Sonu Değişim ÖTV  KDV
 CİNSİ Adet Pay Adet Pay  % %  
≤ 1600cc B/D 87.399 %93,7 114.867 %94,6 %31,4 45, 50, 60 18
1601cc - ≤ 2000cc B/D 2.640 %2,8 2.420 %2,0 %-8,3 100, 110 18
≥ 2001cc  B/D 333 %0,4 221 %0,2 %-33,6 160 18
B/D Ara Toplam   90.372 %96,9 117.508 %96,8 %30,0              
<=1600cc HİBRİT 49 %0,1 40 %0,0 %-18,4 45, 50, 60 18
1601cc - <=1800cc (<=50KW) HİBRİT 0 %0,0 0 %0,0   100, 110 18
1601cc - <=1800cc  (>50KW) HİBRİT 2.634 %2,8 2.997 %2,5 %13,8 45, 50, 60 18
1801cc - <=2000cc HİBRİT 46 %0,0 687 %0,6 %1393,5 110 18
2001cc - <=2500cc (<=100KW) HİBRİT 8 %0,0 95 %0,1 %1087,5 160 18
2001cc - <=2500cc (>100KW) HİBRİT 54 %0,1 11 %0,0 %-79,6 100, 110 18
>2500cc HİBRİT 1 %0,0 2 %0,0 %100,0 160 18
Hibrit Ara Toplam   2.792 %3,0 3.832 %3,2 %37,2            
≤ 85 kW ELEKTRİK 22 0,0% 70 %0,1 %218,2 3 18
86kW - ≤ 120kW ELEKTRİK 0 0,0% 0 %0,0  7 18
≥ 121kW  ELEKTRİK 42 0,0% 45 %0,0 %7,1 15 18
Elektirik Ara Toplam   64 0,1% 115 %0,1 %79,7            
Toplam   93.228 %100,0 121.455 %100,0 %30,3
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CO2 ORTALAMA  2019 Nisan Sonu   2020 Nisan Sonu  Değişim
EMİSYON DEĞERLERİ  Adet  Pay Adet  Pay
(gr/km) 

< 100  15.959  17,1% 15.659  %12,9 %-1,9 
≥ 100 - < 120  33.567  36,0% 53.457  %44,0 %59,3 
≥ 120 - < 140  27.333  29,3% 33.135  %27,3 %21,2 
≥ 140 - < 160  13.303  14,3% 16.694  %13,7 %25,5 
≥  160  3.066  3,3% 2.510  %2,1 %-18,1 
Toplam 93.228  100,0% 121.455  %100,0 %30,3 

Ek 7: Emisyon Değerlerine Göre Adetler, Paylar ve Değişimler Tablosu

Ek 8: Otomatik Şanzıman Tipine Göre Adetler, Paylar ve Değişimler Tablosu

HAFİF TİCARİ ARAÇ  2019 Nisan Sonu   2020 Nisan Sonu  Değişim  
GÖVDE TİPİ ANALİZİ Adet  Pay Adet  Pay 

Van 18.826  71,8% 22.078  %75,1 %17,3
Kamyonet 3.294  12,6% 3.402  %11,6 %3,3
Minibüs 2.129  8,1% 1.919  %6,5 %-9,9
Pickup 1.963  7,5% 2.006  %6,8 %2,2
Toplam 26.212  100,0% 29.405  %100,0 %12,2

Ek 9: Hafif Ticari Araç Gövde Tipine Göre Adetler, Paylar ve Değişimler Tablosu

OTOMATİK ŞANZIMAN  2019 Nisan Sonu   2020 Nisan Sonu  Değişim  
 Adet  Pay Adet  Pay 

A (Mini) 186  0,3% 421  %0,5 %126,3
B (Entry) 10.597  17,6% 12.924  %14,9 %22,0  
C (Compact) 36.799  61,2% 53.012  %61,3 %44,1 
D (Medium) 9.956  16,6% 16.308  %18,8 %63,8  
E (Luxury) 1.987  3,3% 3.137  %3,6 %57,9  
F (Upper Luxury) 624  1,0% 717  %0,8 %14,9  
Toplam 60.149  64,5% 86.519  %71,2 %43,8
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AVRUPA OTOMOTİV PAZARI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2020 Ocak-Mart döne-
minde %26,1 azaldı ve 3.564.777 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı 
döneminde 4.824.307 toplam adet satış 
gerçekleşmişti. 

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2020 Ocak-Mart döneminde %34,7 ile 
İtalya, %32,7 ile Fransa ve %31,6 ile 
Avusturya’da düşüş yaşandı. 2020 yılının 
aynı döneminde satışını arttıran bir pazar 
olmadı. 

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına 
göre otomotiv pazarı 2020 Mart ayında 
%51,4 azaldı ve 998.524 adet seviyesin-
de gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 
2.053.472 toplam adet satış gerçekleş-
mişti. 

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2020 Mart ayında %83,6 ile İtalya, %70,5 
ile Fransa ve %68,5 ile İspanya’da düşüş 
yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını 
artıran pazar olmadı.

2020 Mart ayı sonunda Türkiye, %41,3 
artış ile Avrupa otomotiv satışları sıra-
lamasında 7. ülke konumunda yer aldı.

En son açıklanan verileri içermektedir.AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2020 Ocak-Mart dö-
neminde 2019 yılı aynı dönemine göre 
%26,3 azaldı ve toplam 3.054.703 adet 
seviyesinde pazara ulaşıldı. 2019 yılı aynı 
döneminde 4.146.822 adet satış gerçek-
leşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2020 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yı-
lın aynı dönemine göre en fazla düşüş sı-
rasıyla %35,5 ile İtalya, %34,1 ile Fransa, 
%32,4 ile Avusturya’da görüldü. 

2020 yılı Ocak-Mart döneminde, 2019 yılı 
aynı dönemine göre satışlarını artıran tek 
ülke %5,2 ile Litvanya oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2020 Mart ayında 2019 
yılının aynı ayına göre %51,8 azaldı ve 
toplam 853,077 adet seviyesinde pazara 
ulaşıldı. 2019 yılında 1.771.030 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2020 Mart ayında geçen yılın aynı ayına 
göre en fazla düşüş sırasıyla %85,4 ile İtal-
ya, %72,2 ile Fransa, %69,3 ile İspanya’da 
görüldü. 

2020 Mart ayında, 2019 yılı aynı ayına göre sa-
tışlarını arttıran tek ülke %0,4 ile İzlanda oldu.

2020 Mart ayı sonunda Türkiye, %44,8 
artış ile Avrupa otomobil satışları sırala-
masında 9. oldu.
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Avrupa Otomotiv Pazarı - 2020 Ocak-Mart

Kaynak: ACEA En son açıklanan verileri içermektedir.

Avrupa Otomobil Satışları - 2020 Ocak-Mart

Kaynak: ACEA
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AVRUPA OTOMOTİV PAZARI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Mart 
döneminde %24,7 azaldı ve 422.681 
adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 
561.599 adet satış gerçekleşmişti. 

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2020 Ocak-Mart döneminde en fazla dü-
şüş %43,8 ile İsveç, %35,1 ile Slovenya 
ve %33,9 ile İngiltere’de yaşandı. Satışla-
rını arttıran pazar olmadı. 

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
hafif ticari araç pazarı 2020 Mart ayında 
%50,4 azaldı ve 118.510 adede düştü. 
2019 Mart ayında 238.851 adet satış ger-
çekleşmişti. 

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2020 Mart ayında en fazla düşüş %71,2 
ile İtalya, %67,2 ile İspanya ve %64,8 ile 
Fransa’da yaşandı. Satışlarını artıran pa-
zar olmadı.

2020 Mart ayı sonunda Türkiye, %26 
artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları 
sıralamasında 6. sırada yer aldı.

Kaynak: ACEA

En son açıklanan verileri içermektedir.

Hafif Ticari Araç Pazarı - 2020 Ocak-Mart

En son açıklanan verileri içermektedir.
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ODD, verilerinde yer alan bilgilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle birlikte; bu verilerdeki hata, eksiklik veya yorum farklılıklarından ve/veya ticari amaçlı 
kullanımından doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ODD verilerinde; marka ve model bazında yer alan sayısal satış bilgileri ilgili kuruluşların ODD’ye 
yaptığı bildirimlerden oluşmaktadır. Bilgiler haksız rekabete yol açacak şekilde kullanılamaz. ODD’yi kaynak göstermek suretiyle satış rakamlarına dayalı olarak Rekabet 
Kanunu’na aykırı düşecek yorum, sıralama ve açıklamalar yapılması yasaktır. Bu hususa aykırı davranan kişi ve kuruluşlar doğrudan yasalara karşı sorumludur. ODD Rapor-
larının telif hakkı ODD’ye aittir. ODD kaynak gösterilmeksizin raporun bir bölümü veya tamamı çoğaltılamaz, paylaşılamaz, yayınlanamaz veya dağıtılamaz. Aksi durumda 
ODD’nin her türlü maddi ve manevi tazminat talep hakkı saklıdır.
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ODD, verilerinde yer alan bilgilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle birlikte; bu verilerdeki hata, eksiklik veya yorum farklılıklarından ve/veya ticari amaçlı kul-
lanımından doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ODD verilerinde; marka ve model bazında yer alan sayısal satış bilgileri ilgili kuruluşların ODD’ye yaptığı bildirim-
lerden oluşmaktadır. Bilgiler haksız rekabete yol açacak şekilde kullanılamaz. ODD’yi kaynak göstermek suretiyle satış rakamlarına dayalı olarak Rekabet Kanunu’na aykırı düşecek 
yorum, sıralama ve açıklamalar yapılması yasaktır. Bu hususa aykırı davranan kişi ve kuruluşlar doğrudan yasalara karşı sorumludur. ODD Raporlarının telif hakkı ODD’ye aittir. ODD 
kaynak gösterilmeksizin raporun bir bölümü veya tamamı çoğaltılamaz, paylaşılamaz, yayınlanamaz veya dağıtılamaz. Aksi durumda ODD’nin her türlü maddi ve manevi tazminat 
talep hakkı saklıdır.
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BORUSAN OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 
Hamidiye Mah. Selçuklu Cad. No: 10 VadiPark B Blok Kat: 2 
Kağıthane 34408 İSTANBUL
Tel: 0212 - 412 00 00 Faks: 212 - 952 74 01

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 145 Zincirlikuyu/İSTANBUL
Tel: 212 - 275 33 90  Faks: 212 - 275 39 88 

D ve D MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 
Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No:94 İSTANBUL
Tel : 212 - 223 10 11  

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel : 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98 

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel : 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98

BORUSAN OTOMOTİV İTHALAT VE DAĞITIM A.Ş. 
Firuzköy Bulvarı No: 21 34320 Avcılar/İSTANBUL
Tel: 212 - 412 00 00  Faks: 212 - 694 34 50

MERMERLER OTOMOTİV TAŞIMACILIK 
TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA VE PAZARLAMA A.Ş. 
Topselvi Mah. Seçenler Sok. No: 21 Kartal/İSTANBUL
Tel: 216 - 306 67 44  Faks: 216 - 389 32 42

GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş. 
Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No: 3 
34750 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 216 - 579 94 00  Faks: 216 - 579 94 07

MAIS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. 
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 47 Casper Plaza 
34770 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 216 - 645 66 66 • Faks: 216 - 645 66 88

FER MAS OTO TİCARET A.Ş. 
Kuruçeşme Cad. No: 29 34345 Kuruçeşme/İSTANBUL
Tel: 212 - 263 30 01  Faks: 212 - 263 45 59 

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 145 Zincirlikuyu/İSTANBUL
Tel: 212 - 275 33 90  Faks: 212 - 275 39 88

FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. 
İzmit Gölcük Yolu 14. Km. 41680 İhsaniye Gölcük/KOCAELİ
Tel: 262 - 315 50 00  Faks: 262 - 315 70 07 

HONDA TÜRKİYE A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No: 1 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 648 86 86  Faks: 262 - 658 84 21

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. No: 2 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: 216 - 571 63 63  Faks: 216 - 571 64 64 

IVECO ARAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 
Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:12 Samandıra - Sancaktepe/İstanbul
Tel: 216 - 561 16 05  Faks: 216 561 52 00 

BORUSAN OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 
Hamidiye Mah. Selçuklu Cad. No: 10 VadiPark B Blok Kat: 2 
Kağıthane 34408 İSTANBUL
Tel: 0212 - 412 00 00 Faks: 212 - 952 74 01

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 145 Tofaş Han 34394 Zincirlikuyu/İSTANBUL
Tel: 212 - 275 33 90  Faks: 212 - 275 03 57 

ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 58 Buyaka E Blok Tepeüstü 
34771 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 216 - 656 26 00 Faks: 216 - 656 27 02 

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:11 Yakacık 34876 Kartal/İSTANBUL 
Tel: 216 - 453 53 53  Faks: 216 - 671 92 42

MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV 
Göztepe Nida Kule Merdivenköy Mah. Bora Sokak No: 1 Kat: 1 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 216 - 430 70 00  Faks: 216 - 430 70 02

MERCEDES-BENZ OTOMOTİV TİCARET VE HİZMETLERİ A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No: 6 34500 Esenyurt/İSTANBUL 
Tel: 212 - 867 30 00  Faks: 212 - 867 44 00

BORUSAN OTOMOTİV İTHALAT VE DAĞITIM A.Ş. 
Firuzköy Bulvarı No: 21 34320 Avcılar/İSTANBUL
Tel: 212 - 412 00 00  Faks: 212 - 694 34 50

NISSAN OTOMOTİV A.Ş. 
Kuş Bakışı Cad. No: 11 PK: 46 34662 Altunizade/İSTANBUL
Tel: 216 - 559 84 00  Faks: 216 - 651 84 34 

OPEL TÜRKİYE OTOMOTİV LTD. ŞTİ.
Küçükbakkalköy Mah. Defne Sk.B Blok Apt No:3/10 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 216 - 579 94 00  Faks: 216 - 579 94 07 

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No: 24 A Blok 34855 Küçükyalı/İSTANBUL
Tel: 216 - 489 29 50  Faks: 216 - 489 29 67 

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98 

MAIS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. 
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 47 Casper Plaza 
34770 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 216 - 645 66 66  Faks: 216 - 645 66 88 

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98 

YÜCE AUTO MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş. 
E5 Karayolu Fil Yokuşu No: 16 34846 Maltepe/İSTANBUL
Tel: 216 - 383 80 80  Faks: 216 - 383 80 32

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. 
Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No: 6 34500 Esenyurt/İSTANBUL 
Tel: 212 - 867 30 00  Faks: 212 - 867 44 00 

ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 
Zümrütevler Mah. Karayemiş Sok. No: 16/24 Maltepe/İSTANBUL
Tel: 216 - 493 19 19 

BAYTUR MOTORLU VASITALAR TİC. A.Ş. 
Bayraktar Holding Boyalı Köşk Sok. No: 10 34395 Bebek/İSTANBUL
Tel: 212 - 359 60 00  Faks: 212 - 358 52 97 

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. 
Acıbadem Mah. Ali Dede Cad. No: 2 34718 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 850 266 53 00  Faks: 850 266 53 40 

TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA ve DAĞITIM A.Ş. 
Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No: 2/1 
81190 Altunizade/İSTANBUL
Tel: 216 - 939 50 00  Faks: 216 - 325 95 50 

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 11 34876 Yakacık - Kartal/İSTANBUL
Tel: 216 - 453 53 53  Faks: 216 - 671 92 42 

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 PK: 41490 Çayırova/KOCAELİ
Tel: 262 - 676 90 90  Faks: 262 - 676 90 98 

VOLVO CAR TÜRKİYE OTOMOBİL LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2. Kule No: 8 B Kat: 9 
34771 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 216 - 656 64 00  Faks: 216 - 656 64 10 
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ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 
Zümrütevler Mah. Karayemiş Sok. No: 16/24 Maltepe/İSTANBUL
Tel: 216 - 493 19 19  Faks: 216 - 493 08 46 

FER MAS OTO TİCARET A.Ş. 
Kuruçeşme Cad. No: 29 34345 Kuruçeşme/İSTANBUL
Tel: 212 - 263 30 01  Faks: 212 - 263 45 59

GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş. 
Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No: 3 
34750 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 216 - 579 94 00  Faks: 216 - 579 94 07 GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş. 

Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No: 3 
34750 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 216 - 579 94 00  Faks: 216 - 579 94 07

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 145 Zincirlikuyu/İSTANBUL
Tel: 212 - 275 33 90 Faks: 212 - 275 39 88








