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TÜRK ŞİRKETİ DÜNYANIN EN KÜÇÜK KOMBİSİNİ ÜRETTİ

BİZBİZZE’DEN KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER PANELİ

Evlerde yer sıkıntısının önüne geçmek
isteyen Türk kombi üreticisi Warmhaus, A
sınıfı enerji etiketi ve dünyanın en küçük
kombisi unvanına sahip Minerwa’yı üretti.
Yıl sonunda seri üretime geçecek dünyanın
en küçük kombisi, Türkiye’nin yanı sıra
İngiltere, Danimarka ve İtalya pazarlarına
ihraç edilecek. Kombi ile bu yıl iF Design
Award 2018’de “Tasarımda Mükemmellik”

BizBizze Derneği,
“Ekonomik Dalgalanmada
Kadın Girişimcilere
Öneriler” paneli
gerçekleştirdi. BizBizze
Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Çiğdem Çil Yıldız,
panelde mevcut durumda
risklerin bilincinde

ödülüne layık görüldüklerini aktaran
Warmhaus Genel Müdürü Kağan Turan,
“Siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleri
bulunan dünyanın en küçük kombisi
Minerwa, estetik görünümlerinin yanı sıra
Türkiye’de ilk defa bizim ürettiğimiz Gaz
Adaptif özelliğine sahip olmasıyla, ideal
hava gaz oranını ayarlayarak sürekli yüksek
verim sağlıyor” diye konuştu. İSTANBUL- AA
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olunup, özellikle iç talebe
duyarlılığı az olan ihracata
yönelik alanlara yönelmek
gerekebileceğini, bu
süreçte özellikle döviz
yükümlülüğünün
minimum seviyelerde
olmasının gerektiğini
vurguladı.

Kaleseramk djtal dönüşüme başladı
üretmn yüzde 40’ını hraç edecek
Kaleseramk
15 mlyon
dolar
yatırımla
djtal
dönüşüm
hamles
başlattı.
Yapacakları
kapaste
artırımlarıyla
brlkte
dış pazara
odaklanacak
şrket,
üretmnn
yüzde 40’ını
hraç etmey
planlıyor.

GÖKHAN KARAKURT
ÇANAKKALE

Dünyanın 17’nci, Avrupa’nın
5’inci büyük seramik üreticisi
olan Kaleseramik, 3 yıl sürecek
15 milyon dolar yatırımla dijital
dönüşüm hamlesine başladı. Şirket, esnek seramik olan Kalesinterﬂex ile Çin pazarına katmadeğerli ürün satışı yaparken, gelecek dönemde ihracatın payını
yüzde 40’a çıkarmayı hedeﬂiyor.
Çanakkale Çan’da bulunan Kaleseramik Fabrikası’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, yenilikçi ürün ve fabrika yatırımlarının yanı sıra yeni yıl hedeﬂerini
paylaşan Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, “Türkiye’nin
seramikte ilk ihracatını gerçekleştiren Kaleseramik, 2016 ve
2017’de yaptığı 150 milyon TL’lik
fabrika yatırımıyla bugüne kadar
toplam 1,5 milyar doları aşan yatırıma imza attı. Yenileme ve bakımı da dahil edildiğinde 2018 yılında 60 milyon TL’yi aşan bir yatırımla tamamlayacağız. Ayrıca

bu yıl yaklaşık 3 sene sürecek 15
milyon dolarlık dijital dönüşüm
yatırımına başladık” dedi.
Türkiye’de seramik kaplama
malzemelerinde yüzde 28’lik pazar payına sahip olduklarını anlatan Gedik, “Toplam banyo ürünleri olarak baktığımızda ise yaklaşık yüzde 17’lik bir pazar payına

Motosiklet
Vespa GTS 300
Yacht
Türkye’de
Vespa, motosiklet
tutkunlarının
heyecanla
karşılayacağı yeni
modeliyle kendi
sınıfında fark
yaratma iddiasıyla
geliyor. Yeni
Vespa GTS 300
Yacht, zamanı aşan tasarım
özellikleri, modele özgü sele ve
gövde renkleri, işçilik, kalite ve
konfor alanındaki iddiasıyla
ön plana çıkıyor. Sınırlı sayıda
üretilen Vespa GTS 300
Yacht, 12 inç boyutundaki
jantları, ABS, ASR ve uzaktan

PERAKENDE PAZARI 2018’İN İLK 6 AYINDA %12 BÜYÜDÜ
Okan Gedk, ç pazarda perakende
olarak ntelendrlen yenleme
pazarı ve yen projeler olmak üzere
k öneml kanalları olduğunu fade
ett. Son dönemde nşaatlarla lgl
talepte düşüş olduğunu dle getren
Gedk, perakende de se 2018’n
lk 6 ayında yüzde 12’lk büyüme
olduğunu açıkladı.
Ayrıca İlk kez UNICERA 2019’da
tanıtmaya hazırlandıkları yenlkç

yesindeki Ar-Ge merkezi ile birleştirdiklerini anlattı. Şirket cirosunun yüzde 2.2’sini Ar- Ge’ye
ayırdıklarını dile getiren Gedik,

Motorcu dostu istasyonlar

ürün ‘Nem Kontrollü Karo’dan
da bahseden Okan Gedk,
“Kaleseramk’n ‘İnovatf Çevre
Dostu Ürün’ kategorsnde knclk
ödülü aldığı nem kontrollü karolar,
havadak nem oranı yüzde 70’n
üzerne çıktığında nem çne alma,
nem oranı yüzde 40’ın altına
düştüğünde se çne aldığı nem
ortama verme özellğne sahp”
şeklnde konuştu.

Ar- Ge merkezlerinde geliştirdikleri Kalesinterﬂex’in iki kat
daha katma değeri olan bir ürün
olduğunu vurguladı.

katkılarıyla hazırlanmıştır

Bakanlıktan
randevu talebi

kumandayla açılabilen
selesi ile öne çıkarken, 278
cc hacmindeki tek silindirli,
elektronik enjeksiyonlu
motoruyla da güç ve ekonomi
vaat ediyor. Yeni Vespa GTS
300 Yacht modeli, 52 bin 500
TL fiyatla satışa sunuluyor.

Yamaha’dan “Uzatılmış
Garant” kampanyası
Modellerine olan
güvenini “Uzatılmış
Garanti” uygulaması ile
bir kez daha ortaya koyan
Yamaha Motor, motosiklet
veya scooter tüm yeni
modellerde, kilometre
sınırı olmaksızın ve +1
yıl, +2 yıl veya +3 yıl ek
garanti süresi imkanı ile
5 yıla kadar motosikleti
korumaya alıyor. Yeni
bir Yamaha motosiklet
veya scooter ile aynı anda
satın alınabilen ve fabrika
garantisi sonlandığında
devreye giren “Uzatılmış
Garanti”, beklenmeyen
arızalara karşı uzun vadeli
ekonomik koruma sağlıyor.
Orijinal Yamaha parçaları ve
Yamalube’un kullanımının
dahil olduğu garanti, motosiklet
satışında bir sonraki araç

sahibiz. Toplam satışlar içindeki
ihracat payımız yüzde 33. 82 milyon dolar olan toplam ihracatımızı, 2019 yılında yüzde 40’ın üzerine çıkararak 100 milyon dolar’a
çıkarmayı hedeﬂiyoruz” diye konuştu.
Okan Gedik, Kaleseramik’in etkili olduğu ihracat pazarlarını ise

şöyle sıraladı; “ABD, Kanada ile
beraber ihracatımızda önemli bir
büyüklüğe sahip, yaklaşık yüzde
20’ye yakın ihracatımızı Kuzey
Amerika’ya yapıyoruz. İngiltere
çok önemli bir pazar, ihracatımızın yüzde 10’a varan kısmını bu
bölgeye gerçekleştiriyoruz. Fransa, İtalya ve Almanya çok önemli
pazarlarımız. Hızla büyüyen bir
pazar olan Pakistan’da 5 mağazamız var. Bugün 2.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz Çin, teknik ürünlerde yükselen bir pazar olmaya başladı. Biz
Çin’e en teknolojik ürünümüzü,
dünyanın en ince, en büyük ve
esnek seramiklerinden Kalesinterﬂex’i satıyoruz. Bugün Avrupa’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan
Afrika pazarlarına kadar 100 ülkedeki 400’ü aşkın ihracat noktasında Kale markalı ürünlerimiz
satılıyor.”
Kaleseramik’in 30 milyon
TL’lik yatırımla Çan’da kurduğu
Kaleseramik Ar-Ge Merkezi’ne
de değinen Gedik, bu merkezin
yetkinliklerini, Kale İtalia bün-

sahibine aktarılarak 2. El
satışında artı değer sağlıyor.
Yamaha, garanti sürelerini
dolduran müşterilerini de
unutmayarak onlar için kasım
ayı sonuna kadar bir kampanya
başlattı. MT-25 ve YZF-R25
modellerine yönelik seçili
yedek parça ihtiyaçlarını
kapsayan kampanyada, yüzde
50’ye varan indirim uyguluyor.

CC BAZINDA 2018
TUİK VERİLERİ

Moted olarak, gözüken
negatif durumun
iyileştirmesi amacıyla Ticaret
Bakanı Yardımcısı Gonca
Yılmaz Batur ile bir araya
gelerek pazarı konuşacakları
bir toplantı talebinde
bulunduklarını belirten
Öztürk, “Yakın zamanda
yapmayı öngördüğümüz
bu toplantıda umarız moral
bulacak gelişmeleri 100
binleri istihdam eden sektöre
müjde olarak veririz” dedi.

(OCAK-AĞUSTOS)

0-50cc
51-100cc
101-125cc
126-250cc
251-500cc
501-750cc
751cc ve Üstü
ATV
DİĞER
ELEKTRİK
UTV
TOPLAM

Ağustosta
yüzde 10 kayıp
Motosiklet Endüstrisi
Derneği (MOTED), TÜİK
verilerinden yola çıkarak
hazırladığı 2018 ağustos
ayı motosiklet raporunu
yayınladı. 2018 Ağustos
ayında motosiklet tescil
adetleri, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 12.5 azaldı
15 bin 484 adet oldu. 2018
Ocak-Ağustos döneminde ise
geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 10.3 artış oldu.
2018 yılı Ocak-Ağustos
ayında trafiğe tescil edilen
122 bin 142 motosikletin 65
bin 869 adetle yüzde 53.9’u
ithal olarak gerçekleşti. 2018
yılı ithal araç sayısı yüzde
12,5, yerli araç sayısı yüzde
7,8 oranında arttı.
Trafik tescil adetlerinin
Moted ve diğer araçlar olarak
dağılımına bakıldığında 2018
yılı Ocak-Ağustos aylarında
Moted – 33 in 796 adet,
diğer markalar ise yüzde
72.3 payla 88 bin 346 olarak
gerçekleşti. Bir önceki yılın
Ocak-Ağustos aylarına göre
ise 2018 yılı moted araç sayısı
yüzde 21.7 oranında azaldı,
diğer marka araç sayısı ise
yüzde 30.7 oranında arttı.

2017
4.455
20.096
24.551
29.675
1.120
2.094
2.389
254
22.978
3.114
20
110.746

PAY%
2018
4.0 21.350
18.1 20.376
22.2 25.428
26.8 21.129
1.0
1.931
1.9
1.721
2.2
1.970
0.2
44
20.7 24.053
2.8
4.140
0.0
100 122.142

PAY% DEĞİŞİM%
17.5
379.24
16.7
1.39
20.8
3.57
17.3
-28.80
1.6
72.41
1.4
-17.81
1.6
-17.54
0.0
-82.68
19.7
4.68
3.4
32.95
-100
100
10

Pazarda daralma ekmde
hızlandı, asıl korku 2019
MOTOSİKLET
DÜNYASI
AYSEL YÜCEL
aysel.yücel@dunya.com

Motosikletlere 2017’de getirilen ek
vergiler ve kur artışı ile 2018 ağustos ayında yüzde 10 daralan pazarda kayıp hızlanıyor. 2018’in ikinci
yarısında yüzde 35 küçülme bekleyen sektör, asıl endişeyi ise 2019 için
yaşıyor. Moted Genel Koordinatörü
Remzi Öztürk, “ÖTV ve ek vergilerde
iyileştirme yapılmaması ve kurdaki
bu seyrin devam etmesi durumunda 2019’da toplamda yüzde 40 pazar
kaybı, 501 cc üzerindeki ürünlerde
yüzde 70 düşüş yaşanmasından endişe ediyoruz” dedi.
Ek vergiler ve kur artışının sektöre büyük darbe vurduğunu dile getiren Motosiklet Endüstrisi Derneği
(Moted) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, “Ağustosta pazar yüzde

Ek vergler ve kur artışı
nedenyle pazarda yaşanan
daralma ekmde hızlandı.
Yılsonunda %35 düşüş
bekleyen motoskletçler,
ÖTV ve verglerde yleştrme
yapılmaması durumunda
2019'da satışlarda %40
kayıp endşes taşıyor.
10 küçüldü. Henüz açıklanmayan
eylül rakamları daha kötü. Ekimde ise asıl kayıp başlıyor. Kur artışından sonraki verilere bakıldığında ise 2018’in ikinci yarısında bir
önceki seneye göre küçülme beklentisi yüzde 35. Yerli üretimin tamamının ithal girdilerle yapıldığını düşündüğümüzde ithal ve yerli
tüm ürünlerde küçülme aynı oranda olacak. ÖTV ve ek vergilerde iyileştirme yapılmaması ve kurdaki bu
seyrin devam etmesi durumunda
pazarın 2019 yılında; 501 cc üzerindeki ürünlerde yüzde 70, 251-500
cc aralığında yüzde 40, 101-150 cc
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aralığında yüzde 20, yıl toplamında
ise küçülmenin yüzde 40 bir civarında olacağı öngörülüyor. Talebin
küçük cc araçlara doğru yöneldiği
gözükse de kur artışı ile bu cc aralığında da 2019 yılında bir önceki yıla
göre küçülme olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

50cc’ye talep talep % 379 arttı
Moted'in TÜİK verilerinden yola çıkarak hazırladığı 2018 ağustos ayı
motosiklet raporunda trafiğe kaydı
yapılan 50cc motosiklet sayısında ilk
8 ayda yüzde 379 artış olduğu dikkat
çekiyor. Bu artışın nedenlerinden biri ek vergi ve kur artışı sonrası büyük
cc'li motosiklet fiyatlarının önemli
oranda artmış olması. bir diğer nedeni ise bu motosikletlerin B sınıfı
ehliyetle de kullanılabiliyor olması.
Remzi Öztürk, "TÜİK verilerine bakıldığında satışlarda yüzde 10 artış
var gibi görünse de sektöre yön veren
büyük firmaların satışlarında ciddi
oranlarda düşüş var" dedi.

