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TÜRKİYE, OTOMOBİL SATIŞLARINDA AVRUPA BEŞİNCİLİĞİ İÇİN 

İSPANYA İLE YARIŞIYOR 

Otomotiv sektörü tarihi yıllarından birini yaşıyor. Vatan gazetesinin 

haberine göre satışlar 2010 yılında olduğu gibi yine rekor kıracak. Yılın 

ilk 11 ayında binek oto ve hafif ticari araç satışları yüzde 20 artışla 735 

bin 33 adet olarak gerçekleşti. Kamyonu dahil ettiğimizde bu sayı 775 

bine ulaştı. Tüm zamanların en yüksek toplam otomotiv satışları için 

sadece 55 bin araç kaldı. Hatta şimdiden diyebiliriz ki, yılın bitmesine 

13 gün kala 2010‟da yakalanan 790 bin 913 adedin çok üzerine çıkıldı. 

Türkiye, gösterdiği performansla borç kriziyle boğuşan Euro Bölgesi‟ni 

de kıskandırdı. Kamyon dahil toplam otomotiv satışlarında Türkiye, bu 

yıl Belçika ile Hollanda‟yı geçerek 8‟incilikten 6‟ncı sıraya yükseldi. Yılın 

son ayında da 5‟incilik için İspanya‟yla amansız bir mücadeleye girişti. 

2011‟de toplam otomotiv satışlarında Almanya, Fransa, İngiltere ve 

İtalya‟nın ardından Avrupa‟da beşinciliği adeta foto finiş belirleyecek. 

Nasıl mı? İspanya‟da ilk 11 ayda kamyon dahil toplam otomotiv pazarı 

844 bin, Türkiye‟de bu rakam 774 bin adet olarak gerçekleşti. Satış 

performansına bakıldığında İspanya‟da, Aralık‟ta toplam otomotiv 

satışları yaklaşık 70 bin adet seviyesinde olacak. Aralık 2010‟da 

İspanya‟da pazar 79 bin adet olmuştu. Borç krizini bu yıl daha fazla 

hisseden İspanya‟da bu ay satışların yüzde 10 oranında düşmesi 

bekleniyor. Yani „matadorlar‟ın 2011 toplamında yaklaşık 915-920 bin 

adetlik satışı yakalaması bekleniyor. Türkiye‟de çılgın kampanyaların 

desteğiyle binek oto+hafif ticari satışlarının 130 bin adet, kamyon dahil 

toplam otomotiv pazarının 140-150 bin adet olacağı öngörülüyor. Aralık 

2010‟da 157 bin aracın satıldığını da hatırlatalım. Satışların bu şekilde 

gerçekleşmesi halinde Türkiye‟deki toplam pazar İspanya gibi 915-920 

bin adet seviyesinde çıkacak. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 

Genel Koordinatörü Hayri Erce, toplam otomotiv satışlarında 

Türkiye‟nin Avrupa‟nın en büyükleri arasına girmek için mücadele 

etmesini şöyle özetledi: “Avrupa‟da Big Five (En büyük 5) önemlidir. 

Ancak Türkiye gösterdiği satış grafiğiyle artık “en büyük 6”yı yarattı, bir 

üst lige tırmandı. Türkiye, otomotiv satışlarında önemli bir ölçeğe 

ulaştı.” Türkiye‟nin bu yılı Avrupa‟da binek oto pazarında 6‟ncı sırada 

kapatacağına işaret eden Erce, hafif ticari araçta 2‟nci veya 3‟üncü 

olacağını kaydetti. Hayri Erce, ekonomideki yavaşlamaya paralel, 

otomotiv pazarının 2012‟de yüzde 10 daralmasını beklediklerini 

sözlerine ekledi. 

Kaynak: Vatan Gazetesi 

 

AB DÖNEM BAŞKANLIĞINA HAZIRLANAN DANİMARKA, YENİ AB 

ANLAŞMASI TARTIŞMALARINA MESAFELİ 

Danimarka, önümüzdeki ay başlayacak AB dönem başkanlığında, AB 

liderlerinin 8-9 Aralık'taki zirvede kararlaştırdığı hükümetler arası 

anlaşma ile ilgili süreçte ön planda yer almayacağını açıkladı. 

Danimarka'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Nicolai Wammen, 

'Yeni anlaşmanın hazırlanması sürecinde lider rolün Avrupa Birliği  

 

Konseyi Başkanı [Herman Van Rompuy] tarafından üstlenilmesini 

bekliyoruz.' dedi. Wammen, yeni kurulan Helle Thorning-Schmidt 

hükümeti tarafından göreve getirildi. Danimarka hükümetinde daha 

önce böyle bir makam bulunmuyordu. Danimarka, 2000 yılında 

gerçekleşen referandum sonucu itibariyle, Euro Bölgesi'nin dışında 

kalma kararı almıştı.  

Kaynak: EurActive 

 

EURO KRİZİNE KARŞI IMF'E 150 MİLYAR EURO KATKIDA 

ANLAŞILDI, İNGİLTERE YİNE VETO ETTİ 

Euro Bölgesi maliye bakanları, Euro krizinin üstesinden gelmek için 

IMF'e 150 milyar Euro katkıda bulunmak üzerinde anlaştı. Ancak 

İngiltere, kendinden beklenen yaklaşık 30 milyar Euro tutarındaki 

katkıyı yapmayı reddetti. İngiltere geçen haftaki AB zirvesinde de daha 

yakın mali işbirliği için yeni bir AB anlaşması yapılmasını veto etmişti. 

Geçen haftaki AB zirvesinde bu tutarın 200 milyar euro olması 

hedeflenmişti. BBC'nin aktardığına göre İngiliz yetkililer, sadece Euro 

kullanan ülkeleri kurtarmak için böyle bir fona karşı olduklarını, IMF'nin 

kaynaklarında artış olacaksa bunun G20 ülkelerinin başını çekeceği 

küresel bir anlaşmanın parçası olması gerektiğini savundu. Ancak 

Londra, ek kaynakların sadece Euro kullanan ülkelerin yararlanması 

için toplanmasına karşı çıkıyor. Fon havuzuna şu durumda, Almanya, 

Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve İspanya gibi ülkelerle, Euro 

Bölgesi'nde bulunmayan Danimarka, Polonya, İsveç ve Çek 

Cumhuriyeti katkıda bulunuyor. AB yetkilileri hedeflenen 200 milyar 

Euro düzeyine daha sonra ulaşacaklarına inandıklarını söylüyorlar. 

İngiltere geçen haftaki AB zirvesinde de daha yakın mali işbirliği için 

yeni bir AB anlaşması yapılmasını veto etmişti. 

Kaynak: EurActive 

 

AB'DE 'ORTAK ÖDEME ALANI' ÜZERİNDE ANLAŞILDI 

Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkeler arasında varılan anlaşmaya 

göre bankalar ve diğer finansal hizmet sağlayıcıların, 2014 yılına kadar 

Ortak Ödeme Alanı (SEPA) uygulamasına geçmesi gerekecek. 

Düzenleme üzerinde daha önce prensipte anlaşılmıştı, ancak detaylar 

üzerinde tartışmalar bulunuyordu. SEPA, 32 ayrı ödeme sistemini tek 

bir sistemde toplayarak AB'de sınır ötesi ödemeleri daha hızlı ve daha 

az maliyetli hale getirecek. Sistemin, altı yıl içinde 123 milyar Euro 

tasarruf sağlaması bekleniyor. Yeni sistemle şirketler, AB'nin herhangi 

bir yerindeki iki banka hesabı arasında otomatik ödeme talimatı 

vererek, müşterilerinden ödeme alabilecek. 27 AB ülkesi içinde seyahat 

edenler bir başka ülkede alınan maaşın yatırılabileceği ortak bir Euro 

hesabı kullanabilecek. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki faturalar da 

ödenebilecek. Hizmet sağlayıcılar arasındaki uluslararası rekabetin, 

ücretleri aşağı çekmesi bekleniyor. Anlaşmanın Parlamento ve Avrupa 

Birliği Konseyi'nden önümüzdeki yıl resmi onay alması bekleniyor. 

Kaynak: EurActive 


