
T. C.
KALKINMA BAKANLIĞI

KALKINMA PLANI
ON BİRİNCİ

(2019-2023)

ANKARA 2018

ÇA L I Ş MA  G R UB U  R A P O R U

O
TO

M
O

TİV SA
N

A
Yİİ - Ç

A
LIȘM

A
 G

R
U

B
U

 R
A

PO
R

U

OTOMOTİV SANAYİİT.C.
KALKINMA BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI      

KALKINMA BAKANLIĞI YAYINLARI BEDELSİZDİR, SATILAMAZ.

.
Ankara 2018

Necatibey Cad. No: 110/A  06100 Yücetepe - ANKARA 
Tel: +90 (312) 294 50 00   Faks: +90 (312) 294 69 77



T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
(2019-2023)

OTOMOTİV SANAYİİ

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ANKARA 2018



Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.
Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının
iznini gerektirmez.

YAYIN NO: KB: 3008 - ÖİK: 789

Bu yayın 500 adet basılmıştır.



i 

İÇİNDEKİLER 

TABLOLAR LİSTESİ ................................................................................................ ii 

ŞEKİLLER LİSTESİ ................................................................................................. iv 

KISALTMALAR LİSTESİ ......................................................................................... vi 

KOMİSYON ÜYELERİ ........................................................................................... viii 

YÖNETİCİ ÖZETİ ................................................................................................... xi 

1. GİRİŞ .................................................................................................................. 1

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ ................................................................................. 2

2.1.  Dünyada Genel Durum ................................................................................................................ 2 

2.2.  Dünyadan ve Ülkemizden Başarılı Uygulama Örnekleri .......................................................... 16 

2.2.1.  Yatırım Çekiciliği Ve Otomotiv Sanayiini Destekleyici Politikalar Anlamında Dünyadaki 

Başarılı Uygulama Örnekleri ......................................................................................................... 16 

2.2.2.  Avrupa Birliği ..................................................................................................................... 19 

2.2.3.  Çin... ................................................................................................................................... 29 

2.2.4.  Türkiye ............................................................................................................................... 30 

2.3.  Türkiye’de Geçmişe Dönük Değerlendirme ve Çıkarılan Dersler ............................................ 31 

2.3.1.  Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi ..................................................... 31 

2.3.2.  Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler, Güçlü Yönler, Sorunlar, 

Darboğazlar, Fırsatlar .................................................................................................................... 58 

2.3.3.  Rekabet Gücü ..................................................................................................................... 60 

2.4.  Uluslararası Yükümlülükler ...................................................................................................... 69 

3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞME EĞİLİMLERİ ....................................... 78

4. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ ............................................................................ 90

4.1.  Otomotiv Sanayiini İlgilendiren Mevcut Strateji Belgeleri ve Eylem Planları ......................... 90 

4.2.  Uzun Vadeli Hedefler (15 yıllık Perspektif, Vizyon vb. ) ....................................................... 103 

4.3.  On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri ................................................................... 106 

4.3.1.  İç Pazar Talep Tahmini ..................................................................................................... 106 

4.3.2.  Üretim ve İhracat Tahmini ................................................................................................ 108 

4.4.  Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar ......................................................................... 110 

4.5.  Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri / Plan Hedef, Amaç ve 

Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi ve Uyumu / Kamudan Beklentiler .. 111 

4.6.  Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar ............................... 119 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ......................................................................... 120

KAYNAKÇA......................................................................................................... 123 



ii 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017/2016 ........................................................... 3 

Tablo 2: Bölgeler Bazında Dünya Otomobil Üretimi 2017/2016 ........................................................... 4 

Tablo 3: Bölgeler Bazında Dünya Ticari Araç Üretimi 2017/2016 ........................................................ 5 

Tablo 4: Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017/2016 ............................................................. 6 

Tablo 5: Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Üretimi 2017/2016 ............................................................. 7 

Tablo 6: Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Üretimi 2017/2016 .......................................................... 8 

Tablo 7: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017/2016 ............................................................ 10 

Tablo 8: Bölgeler Bazında Dünya Otomobil Pazarı 2017/2016 ............................................................ 11 

Tablo 9: Bölgeler Bazında Dünya Ticari Araç Pazarı 2017/2016 ......................................................... 12 

Tablo 10: Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017/2016 ............................................................ 13 

Tablo 11: Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Pazarı 2017/2016 ............................................................ 14 

Tablo 12: Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Pazarı 2017/2016 ......................................................... 15 

Tablo 13: Onuncu Kalkınma Planı “İmalat Sanayiinde Dönüşüm” Bölümünde Yer Alan Otomotiv 

Sanayii Hedefleri ve Değerlendirme .................................................................................... 32 

Tablo 14: Türk Otomotiv Sanayii Kapasite Kullanımı ......................................................................... 44 

Tablo 15: ODD Verileriyle  (Otomotiv) Kısa ve Uzun Dönem Esneklik Katsayıları ........................... 55 

Tablo 16: ODD Verileriyle  (Otomobil ) Kısa ve Uzun Dönem Esneklik Katsayıları .......................... 55 

Tablo 17: Otomotiv Pazar Talep Tahminleri (%2,2 - %5,5 - %8,0) ..................................................... 56 

Tablo 18: Otomobil Pazar Talep Tahminleri (%2,2 - %5,5 - %8,0) ..................................................... 57 

Tablo 19: Yıllara Göre Açıklanmış Göreceli Üstünlük ......................................................................... 65 

Tablo 20: Yıllara Göre İthalat Sızma Oranı .......................................................................................... 67 

Tablo 21: Yıllara Göre Dış Rekabete Açıklık ....................................................................................... 68 

Tablo 22: Yıllara Göre İhracat/İthalat Oranları ..................................................................................... 68 

Tablo 23: Otomotiv Sanayiini İlgilendiren Strateji Belgeleri ve Eylem Planları .................................. 90 

Tablo 24: Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) Otomotiv Sanayii Eylem Maddeleri ........... 91 

Tablo 25: Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019) ............................ 92 

Tablo 26: Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eki Eylem Planı ................................... 94 

Tablo 27: 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Otomotiv Sanayii Maddeleri ...................... 95 

Tablo 28: Türkiye’nin Motor ve Aktarma Organları İthalatı (Milyon Dolar) ....................................... 99 



iii 

Tablo 29: Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020) ve Eylem Planı (2012-2023) Otomotiv 

Sanayii Maddeleri ............................................................................................................... 101 

Tablo 30: Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 102 

Tablo 31: Küresel Üretim Tahminleri ................................................................................................. 104 

Tablo 32: Küresel Satış Tahminleri ..................................................................................................... 105 

Tablo 33: Otomotiv Pazar Talep Tahminleri (%3,5 - %5,5 - %7,0) ................................................... 106 

Tablo 34: Otomobil Pazar Talep Tahminleri (%3,5 - %5,5 - %7,0) ................................................... 107 

Tablo 35: Otomotiv Pazarı Talep Tahminleri Karşılaştırması ............................................................ 108 

Tablo 36: Otomotiv Üretim ve İhracat Tahminleri ............................................................................. 108 

Tablo 37: Otomobil Üretim ve İhracat Tahminleri ............................................................................. 109 

Tablo 38: Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri / Plan Hedef, Amaç 

ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi ve Uyumu / Kamudan 

Beklentiler .......................................................................................................................... 112 



iv 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1: Dünya Otomotiv Üretimi 2008-2017 ......................................................................................... 2 

Şekil 2: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017/2016 ............................................................ 3 

Şekil 3: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2008-2017 ............................................................ 4 

Şekil 4: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017 ..................................................................... 5 

Şekil 5: Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017/2016 .............................................................. 7 

Şekil 6: Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Üretimi 2017/2016 .............................................................. 8 

Şekil 7: Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Üretimi 2017/2016 ........................................................... 9 

Şekil 8: Dünya Otomotiv Pazarı 2008-2017 ........................................................................................... 9 

Şekil 9: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017/2016 ............................................................. 10 

Şekil 10: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2008-2017 ........................................................... 11 

Şekil 11: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017 .................................................................... 12 

Şekil 12: Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017/2016 ............................................................. 13 

Şekil 13: Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Pazarı 2017/2016 ............................................................. 14 

Şekil 14: Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Pazarı 2017/2016 .......................................................... 15 

Şekil 15: Türkiye Tedarik Sanayii İhracatı Ürün Gruplarının Payları .................................................. 40 

Şekil 16: Otomotiv Sanayi Gelişimi (1996 – 2017 Yılları Karşılaştırma) ............................................ 46 

Şekil 17: Üretim Kapasitesi ve Yeni Yatırımlar .................................................................................... 46 

Şekil 18: Otomotiv Sanayii Üretim Kapasitesi Gelişimi (2006 – 2017) ............................................... 47 

Şekil 19: Üretim Gelişimi (2008 – 2017) .............................................................................................. 48 

Şekil 20: Pazar Gelişimi (2008 – 2017) ................................................................................................ 49 

Şekil 21: Araç Tipi Bazında Pazar Gelişimi (2015 – 2017) .................................................................. 49 

Şekil 22: İhracat Gelişimi (2008 – 2017) .............................................................................................. 50 

Şekil 23: İhracat Tutarı Gelişimi (2008 – 2017) ................................................................................... 50 

Şekil 24: İhracat Pazarlarımız (2017) .................................................................................................... 51 

Şekil 25: AB İhracat Payımızın Gelişimi .............................................................................................. 51 

Şekil 26: Türkiye – AB Otomotiv Sanayi Dış Ticareti (9 Ay 2017) ..................................................... 52 

Şekil 27: Türk Otomotiv Sanayiinin GSMH’ye Katkısı ....................................................................... 53 

Şekil 28: Onuncu Kalkınma Planı Uzun Vadeli Hedefler – Küresel Pazar ........................................... 54 

Şekil 29: Onuncu Kalkınma Planı Uzun Vadeli Hedefler – Küresel Üretim ........................................ 54 



v 

Şekil 30: Otomotiv Pazar Talep Tahminleri (%2,2 - %5,5 - %8,0) ...................................................... 56 

Şekil 31: Otomobil Pazar Talep Tahminleri (%2,2 - %5,5 - %8,0) ...................................................... 56 

Şekil 32: Onuncu Kalkınma Planı Uzun Vadeli Hedefler – Üretim ...................................................... 57 

Şekil 33: Onuncu Kalkınma Planı Uzun Vadeli Hedefler – İhracat ...................................................... 58 

Şekil 34: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü Sıralamasında Türkiye’nin ..................... 61 

Şekil 35: Deloitte Küresel İmalat Sanayi Rekabet Gücü Endeksi ......................................................... 62 

Şekil 36: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ......................................................... 72 

Şekil 37: Dünya Hafif Araç Pazar Tahmini .......................................................................................... 79 

Şekil 38: Yeniden Yapılanan İş Modeli ................................................................................................ 80 

Şekil 39: Bölge Bazlı Üretim ve Satış Tahminleri ................................................................................ 80 

Şekil 40: Araç Elektroniği ..................................................................................................................... 81 

Şekil 41: Yeni Teknolojili Araçların Satış Gelişim Tahminleri ............................................................ 82 

Şekil 42: Kullanıcıların Otonom ve Paylaşımlı Araçlara İlişkin Algısı ................................................ 82 

Şekil 43: Otonom ve Paylaşımlı Araçların Toplam Kilometre ve Kullanım Süreleri ........................... 83 

Şekil 44: Dijital Dönüşümün Maliyet Avantajları ................................................................................. 85 

Şekil 45: Yıkıcı Teknolojiler ve Temel Eğilimler ................................................................................. 85 

Şekil 46: Türkiye’nin Ara Malı İthalatı (Sektörler* İtibariyle) ............................................................. 97 

Şekil 47: Otomotiv Pazar Talep Tahminleri (%3,5 - %5,5 - %7,0) .................................................... 106 

Şekil 48: Otomobil Pazar Talep Tahminleri (%3,5 - %5,5 - %7,0) .................................................... 107 



vi 

KISALTMALAR LİSTESİ 

AB Avrupa Birliği 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

ADAS Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (Advanced Driving Asisstance 

Systems) 

AUS Akıllı Ulaşım Sistemleri 

BKH Binyıl Kalkınma Hedefleri 

BM Birleşmiş Milletler 

BM/AEK Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 

BM/İDÇS Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

BSTB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ÇSGM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

DB Dışişleri Bakanlığı 

DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

EB Ekonomi Bakanlığı  

EGM Emniyet Genel Müdürlüğü 

ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

GİTES Girdi Tedarik Stratejisi 

GTB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

ICT Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication 

Technologies) 

IoT Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) 

IT Bilgi Teknolojileri (Information Technologies) 

INDC Niyet Edilen Ulusal Katkı (Intended Nationally Determined 

Contributions) 

KDV Katma Değer Vergisi 

KDGM Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı 

M&A Satınalma&Birleşme (Mergers And Acquisitions) 



vii 

MB Maliye Bakanlığı  

MEB Milli Eğitim Bakanlığı 

MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi  

MARTOY Motorlu Araçlar ve Römorları Tip Onayı Yönetmeliği 

MOTOY İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği 

OGT Ortak Gümrük Tarifesi 

OİB Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 

OEM/OE Orijinal Ekipman Üreticisi (Original Equipment Manufacturer) 

OSB Organize Sanayi Bölgesi 

OSBÜK  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 

OTEP Otomotiv Teknoloji Platformu 

OYDER  Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 

ÖTV Özel Tüketim Vergisi 

SSM Savunma Sanayi Müsteşarlığı 

STA Serbest Ticaret Anlaşması 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

SKH Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 

TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 

TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi 

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TORTOY Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

TPE Türk Patent Enstitüsü 

TSE Türk Standardları Enstitüsü 

TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

UDHB Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  

YÖK Yükseköğretim Kurulu 

YOİKK Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 



viii 

KOMİSYON ÜYELERİ 

(Başkan, Raportör ve Koordinatör hariç üyeler isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır) 

BAŞKAN 

Osman SEVER 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) - Genel Sekreter 

RAPORTÖR 

Osman SEVER 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) -  Genel Sekreter 

KOORDİNATÖR 

Ayşenur GÖNÜL Kalkınma Bakanlığı - Planlama Uzmanı 

ÜYELER 

Ali BENGİ TSE-Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Başkanlığı - Merkez Başkanı 

Ali Utku ATALAY  Uluslararası Yatırımcılar Derneği - Ford Ankara Temsilcisi 

Ayşin BEKTAŞ Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) – AB Koordinatörü 

Bahadır ÖZBAYIR Ağır Ticari Araçlar Derneği -Yönetim Kurulu Başkanı  

Bilal KARAOĞLU Cumhurbaşkanlığı-Uzman 

Burçin ÖZENDER Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Meclis Sorumlusu 

Canan Ergün TAVUKÇU Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) - Teknik Koordinatör 

Cihan URHAN Türkiye Sınai Kalkınma Bankası - Yönetici Yardımcısı 

Emre DABAK BSTB -Sanayi Genel Müdürlüğü-Uzman 

Eray ULUGÜL  Angst Pfister Advanced Technical Solutions - Genel Müdür 

Gökhan ÖZKÖK Türk Standartları Enstitüsü (TSE) - Daire Başkanı 

Gökmen YAĞAL Honda Türkiye - Genel Müdür Yardımcısı 

Prof.Dr.Günay ANLAŞ Boğaziçi Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Güray KARACAR Tofaş - Dış İlişkiler Direktörü 

Hakan ŞAHİN KOP- Mühendis 

Dr.Hayri ERCE Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) - Genel Koordinatör 

Hünkar URFALIOĞLU BSTB-Sanayi Genel Müdürlüğü-Daire Başkanı 

İbrahim BARLIK Toyota - Kurumsal İlişkiler Müdürü 

Kağan YILDIRIM Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı-Uzman 

Mehmet TİRYAKİ Tiryakiler A.Ş- Geçmiş Dönem Meclis Başkanı 

Metin GÖKAŞAN İstanbul Teknik Üniversitesi - Öğretim Üyesi 

Murat AYABAKAN  AISIN Otomotiv Parçaları San. Tic. A.Ş.- Genel Müdür 

Prof.Dr.Mustafa  GÖKLER Ortadoğu Teknik Üniversitesi - BİLTİR Merkez Başkanı 

Mümin KARACAKAYALILAR Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği-UİB Genel Sekreter 

Onur SARIKAYA Ford Otosan - Yeni İş Geliştirme Müdürü 



ix 

Önder BARAN Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)- Bakan Danışmanı 

Özge EKİNCİ Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) – İletişim ve Ekonomik İlişkiler 

Uzmanı 

Özgür TEZER Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)-Genel Sekreter 

Özlem GÜÇLÜER Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) – İletişim ve Ekonomik İlşkiler 

Koordinatörü 

Perihan İNCİ Maxion İnci Jant San. A.Ş.- Başkan Yardımcısı 

Saadet ALPAGO Otomotiv Distribütörleri Derneği-Pazarlama ve İletişim Müdürü 

Salih YILDIRIM Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Müdür 

Selen ALTAN M.Benz Türk – Kamu ile İlişkiler

Selim AKBAŞ Oyak Renault - Kurumsal İlişkiler Direktörü 

Süheyl BAYBALI Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Der. (TAYSAD) - Gn. Koordinatör 

Şevket Berat DÜŞMEZ BSTB - Sanayi Genel Müdürlüğü-Uzman 

Taner Ali KARSLIOĞLU FEKA Otomotiv  Mam.San. Ve Tic. A.Ş.- Genel Müdür 

Dr. Tarık ÖĞÜT  FİGES A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı 

Tensel GÜRKAN Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği -Teknoloji Yön.Uzmanı 

Tolga BALOĞLU PwC Danışmanlık Hizmetleri- Direktör 

Tolga TAŞKIN Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.-Mühendis Grup Müdürü 

Ufuk DOĞRUSÖZ MAN- Türkiye - Lojistik Direktörü 

Umut GÜR Kalkınma Bakanlığı - Daire Başkanı 





xi 

YÖNETİCİ ÖZETİ 

On Birinci  Kalkınma Planı çalışmaları 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda başlatılmıştır. Bu 

çalışma, 65. Hükümet Programı ile ana hatları ortaya konulan hedefleri de gözeterek 2019-

2023 döneminde otomotiv sanayinin geleceğinin şekillendirilmesine katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

Çalışma Grubunda yapılan değerlendirme ve yorumlar çerçevesinde hazırlanan 

Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu Raporunda küresel ve yerel değişim dinamikleri dikkate 

alınmış ve genelde otomotiv sanayii özelde ise ülkemizdeki otomotiv sanayii üzerindeki 

muhtemel etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Otomotiv sanayiinin uluslararası niteliği nedeniyle küresel dinamikler otomotiv 

sanayinin gelişiminde giderek artan bir öneme sahip hale gelmektedir. Otomotiv sanayimiz  

AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği sürecinin yarattığı tam rekabet ortamında 

gelişmesini sürdürmüş ve uluslararası rekabetçiliğini ortaya koyduğu başarılarla ispatlamıştır. 

Son 20 yılda çok ciddi yapısal değişim geçiren otomotiv sanayimiz, gelişmiş pazarlara 

ihracata yönelik bir sanayi yapısına dönüşümü gerçekleştirmiş, sürdürülebilir üretim 

rekabetçiliğini Ar-Ge alanına da genişletmiş ve sıfırdan araç tasarlama ve devreye alma 

kabiliyetlerine ulaşmıştır. Üretiminin neredeyse yüzde 80’ini ihraç eden sanayimizin 

geleceğinin şekillenmesinde, sürdürülebilir rekabetçiliğinin korunması ve geliştirilmesi ile 

küresel pazarların geleceği ve performansı arasında da doğrudan bir ilişki ortaya çıkmaktadır. 

Çetinleşen uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, gittikçe hızlanan teknolojik dönüşüm 

ve hızla değişen tüketici beklentileri otomotiv sanayinin geleceğini şekillendiren ana unsurlar 

olarak ortaya çıkmaktadır. Çetin ortamlarda çalışma kabiliyetine sahip otomotiv ana ve 

tedarik sanayimiz üyeleri son olarak 2008/9 döneminde yaşanan küresel finans krizine 

rağmen büyük oranda ihracat başarısı ile gelişmesine devam edebilmiştir. Burada süreç içinde 

konvansiyonel parçalarda gelişmeye devam eden tedarik sanayinin rekabetçiliği ve küresel 

kalite yetkinliği başarısını da vurgulamak gerekir. Bu başarılarını uluslararası pazarlara 

açılarak geliştirmeye devam eden tedarik sanayinin önünde yükselmekte olan kritik 

teknolojilerin ülkemize kazandırılması gibi bir önemli hedef bulunmaktadır.  

On Birinci Kalkınma Planı Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu Raporu, Kalkınma 

Bakanlığının önerdiği formatta Giriş ve Mevcut Durum Analizi, Dünyada ve Türkiye’deki 
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Gelişme Eğilimleri, Plan Dönemi Perspektifi ile Sonuç ve Genel Değerlendirme 

bölümlerinden oluşan 4 bölümde düzenlenmiştir.  

Raporun hazırlanmasında yapılan değerlendirmelerde öne çıkan önemli bir konu değişik 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan strateji çalışmalarında ve eylem planlarında 

genel olarak koordinasyon ve bilgilendirme eksikliğidir. Bu bağlamda, son dönemde ayrıntılı 

çalışmaları yapılan ve uygulamaya konulan çeşitli Strateji Belgeleri de değerlendirilmeye 

çalışılmıştır.   

2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Beş Yıllık Plan Dönemine ilişkin hedeflerin 

belirlenmesinde iç ve dış pazar tahminlerine dayalı bir üretim tahmin yöntemi uygulanmış ve 

bu amaçla da 3 ayrı büyüme hızı için bu tahminler tartışılmıştır. 

İç pazar tahminleri için Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) yardımları ile 

geliştirilen modelden yararlanılmış, ihracat pazarlarına ilişkin tahminlerde sanayimizin geçen 

5 yıldaki ihracat performansını devam ettireceği ön kabulü yapılmıştır. Ulaşılan sonuçların ön 

kabullerle geçerli olduğu ve bu kabullerin değiştirilmesi halinde sonuçların da değişeceği 

dikkate alınmalıdır. 

Raporun üçüncü bölümünde gelecek ile ilgili beklentiler değerlendirilmeye çalışılmış 

olup,  geliştirilecek stratejilerin formülasyonunda bu beklentilerin ciddi öneme sahip olacağı 

mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Otomotiv ekosistemi çalışmada da görüleceği üzere, ciddi bir dönüşüm süreci 

içerisindedir. Otomotiv sanayiinin mevcut rekabetçi konumunu koruması ve geliştirmesi, 

üretim ve ihracatın daha da gelişmesi için küresel otomotiv sanayiini etkileyen eğilimlerin 

yakından  takip edilmesi, değerlendirilmesi ve hızlı karar ve icra ile değişen politika ve 

stratejilerin hayata geçirilmesi gereklidir. Aksi durum, her geçen gün daha rekabetçi hale 

gelen küresel otomotiv sanayi içinde otomotiv sanayimizin konumunun zayıflama riskini 

arttıracaktır. 

Çalışma boyunca katkı ve eleştirileri ile desteklerini esirgemeyen Kalkınma Bakanlığı 

ve diğer ilgili Bakanlıkların mensuplarına, otomotiv sanayimizin ve sektörümüzün değerli 

mensuplarına ve Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu raporunun hazırlanmasına ciddi katkı 

sağlayan OSD’nin değerli çalışanlarına teşekkürü borç bilir, bu çalışmanın sanayimizin 

geleceğine ışık tutmasını dileriz. 
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1. GİRİŞ

Günümüzün entegrasyon düzeyi yüksek ve sürekli değişim içinde olan iş dünyasında, 

bu değişimin öncüsü olan otomotiv sanayi kilit bir öneme sahiptir. 

Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, cam, plastik, tekstil ve elektronik gibi 

sanayilerin başlıca alıcısı olması nedeniyle, bu sanayilerdeki teknolojik gelişmelerin de 

lokomotifi görevini üstlenmiştir.  Öte yandan tarım, turizm, savunma, ulaştırma, alt yapı ve 

inşaat gibi sektörlere de ihtiyaç duydukları motorlu araçları tedarik etmektedir. Ayrıca kendi 

bünyesi dışında hammadde ve yan sanayi ile nihai ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlayan 

pazarlama, bayi, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörleriyle de yakından ilişkilidir.  

Bu nedenle otomotiv  sanayi  yarattığı  katma  değer,  istihdama  katkı,  vergi  geliri  ve  

birçok  sektörde  talep  yaratıcı  etkisiyle ekonomiler açısından vazgeçilmez öneme sahip 

olup, teknolojik gelişimde öncü rol oynamaktadır.  

Ülkemizde otomotiv sanayinin, 1960’larda ticari araç üretimiyle başlayan üretim 

yolculuğu, 70’li yıllarda otomobil üretimini de içerisine almış, Türkiye ile Avrupa Birliği 

arasında, 01.01.1996 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile otomotiv sektörü 

teknik mevzuat uyumunu büyük ölçüde tamamlayarak Avrupa Birliği’ne en hazırlıklı sektör 

konumuna ulaşmıştır.  Ayrıca, bu süreç AB ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımın 

büyümesini desteklemiş ve rekabet ortamını canlandırmıştır. Artan ticaret hacmi ve rekabetle 

birlikte firmaların yeni model geliştirme ve kalite iyileştirici yatırımları artmış, Türk 

Otomotiv Sanayii küresel bir otomotiv üretim merkezi haline dönüşmüştür.  

Günümüzde ise, otomotiv sektörü pek çok yeniliğin tecrübe edildiği bir süreci 

yaşamaktadır. Bu süreç ve yenilikler yalnızca otomotiv ana ve tedarik sanayideki oyuncuları 

değil aynı zamanda sektördeki teknolojik gelişmeleri sağlayan diğer bağlantılı sektörleri de 

yakından ilgilendirmektedir. Çevreci araçlar, bağlantılı araçlar, bulut teknolojileri, akıllı 

ulaşım sistemleri, hareketlilik, nesnelerin interneti ve verilerin güvenliği konusunda başta 

Avrupa ülkelerinde olmak üzere dünyada hızlı bir gelişim söz konusudur.  

Türk otomotiv sektörünün,  küresel pazardaki  konumunu koruması ve geliştirmesi için 

gelişmeleri yakından izlemesi ve gerekli planları bugünden yapması önem taşımaktadır. 

Ülkemizin lokomotif sektörü konumundaki otomotivin sahip olduğu rekabet avantajını 

korumak, yarattığı katma değeri, dış ticaret fazlasını artırmak ve geleceğe yönelik 

teknolojilerde geri planda kalmamak kritik öneme sahiptir. Teknolojik gelişmelerin ülkemize 

getirilebilmesi, yatırımların artırılması, gerekli alt yapı hazırlıkları ile sürdürülebilirlik 

yönünden kamunun da bu konulardaki katkısı ve desteği son derece  değerlidir.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1. Dünyada Genel Durum 

Üretim 

OICA verilerine göre küresel üretim 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 

97 milyon 303 bin adede ulaşmıştır.  

Şekil 1: Dünya Otomotiv Üretimi 2008-2017 

Kaynak: OICA 

2017 yılında dünyada otomotiv üretiminin yarıdan fazlası (yüzde 55) Asya-Okyanusya 

bölgesinde yapılmıştır. Bölgede otomotiv üretimi 2016 yılına oranla yüzde 3 arttı ve 53 

milyon 541 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Bölge bazında Asya-Okyanusya’dan  sonra en büyük üreticiler, yüzde 19 pay ile 

Avrupa Birliği (27) ve yüzde 18 pay ile Kuzey Amerika bölgeleri olmuştur. Geçen yıla oranla 

Avrupa Birliği (27) üretimi yüzde 1 artarken; Kuzey Amerika üretimi yüzde 4 azalmıştır.  

2017 yılında otomotiv üretiminde çift haneli artış yaşayan bölgeler ise Diğer Avrupa ve 

Güney Amerika bölgeleri olmuştur. Geçen yıla göre yüzde 17 artışla 3 milyon 393 bin adet 

üretim yapan Diğer Avrupa ve yüzde 20 artışla 3 milyon 211 bin adet üretim yapan Güney 

Amerika, dünya üretim sıralamasında 4. ve 5. bölgeler olmuştur. 2017 yılında 931 bin 

otomotiv üretimi yapan Afrika’da ise geçen seneye göre yüzde 3 artış gerçekleşmiştir. 
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Şekil 2: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017/2016 

        Tablo 1: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017/2016 

Toplam Üretim 2016 2017 Değişim 17/16 

Asya - Okyanusya         51.846.421              53.540.607  %3,3 

Avrupa Birliği (27)         18.595.985              18.768.153  %0,9 

Kuzey Amerika         18.151.322              17.458.189  -%3,8 

Diğer Avrupa 2.890.285           3.392.954 %17,4 

Güney Amerika 2.670.348   3.211.348 %20,3 

Afrika 903.568   931.283 %3,1 

Toplam         95.057.929              97.302.534  %2,4 

Kaynak: OICA 

Son 10 yılın bölgeler bazında küresel üretim paylarına bakıldığında; 2008 yılından bu 

yana Asya-Okyanusya bölgesinin payının 10 puan artırdığı; Avrupa Birliği (27)’nin 7, Diğer 

Avrupa’nın 2 ve Güney Amerika’nın paylarının 3 puan azalttığı; Kuzey Amerika ve Afrika’ 

nın ise aynı seviyede kaldığı gözlenmektedir. Küresel üretim payını artıran tek bölge olan 

Asya-Okyanusya bölgesi, dünyada en önemli ve büyük üretim üssü konumundadır. 
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Şekil 3: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2008-2017

Kaynak: OICA 

Dünyada otomobil üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 73 milyon 

457 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bölge bazında otomobil üretiminde yüzde 15 düşüş 

yaşayan tek bölge Kuzey Amerika olmuştur.  

 Tablo 2: Bölgeler Bazında Dünya Otomobil Üretimi 2017/2016 

Otomobil Üretimi 2016 2017 Değişim 17/16 

Asya - Okyanusya 43.884.300 44.964.533 %2,5 

Avrupa Birliği (27) 16.887.225 16.973.088 %0,5 

Kuzey Amerika 6.712.992 5.682.703 -%15,3 

Diğer Avrupa 2.164.447 2.621.937 %21,1 

Güney Amerika 2.065.784 2.507.974 %21,4 

Afrika 673.685 706.296 %4,8 

Toplam 72.388.433 73.456.531 %1,5 

Kaynak: OICA 

Dünyada ticari araç üretimi ise 2017 yılında  bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 23 

milyon 846 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bölge bazında ticari araç üretiminde düşüş 

yaşayan tek bölge, yüzde 2 ile Afrika olmuştur. 
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Tablo 3: Bölgeler Bazında Dünya Ticari Araç Üretimi 2017/2016 

Ticari Araç Üretimi 2016 2017 Değişim 17/16 

Kuzey Amerika      11.438.330         11.775.486  %2,9 

Asya - Okyanusya        7.962.121           8.576.074    %7,7 

Avrupa Birliği (27)        1.708.760           1.795.065    %5,1 

Diğer Avrupa           725.838              771.017    %6,2 

Güney Amerika           604.564              703.374    %16,3 

Afrika           229.883              224.987    -%2,1 

Toplam      22.669.496         23.846.003    %5,2 

Kaynak: OICA 

Otomobil ve toplam otomotiv üretimi bölgesel sıralamasında ilk sırada Asya-

Okyanusya bölgesinin yer almasına rağmen, ticari araç üretimi sıralamasında ilk sırada Kuzey 

Amerika bölgesi yer almaktadır.  

Şekil 4: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017 

Kaynak: OICA 

2017 yılı otomotiv üretimi sıralamasında 29 milyon 15 bin adet üretim ile ilk sırada Çin 

yer almaktadır. Küresel üretimin yüzde 30’unu gerçekleştiren Çin otomotiv üretimi  bir 

önceki yıla göre yüzde 3 artmıştır. İkinci sırada yer alan ABD otomotiv üretimi bir önceki yıla 

göre yüzde 8 azalarak 11 milyon 190 bin olarak gerçekleşmiş ve  küresel üretim içindeki payı 

düşmüştür. Küresel üretim içinde üçüncü sırada yer alan Japonya’da ise otomotiv üretimi 

yüzde 5 artmıştır. 
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2016 yılına göre dünya üretim sıralamasında yerini koruyan Türkiye’de yüzde 14 artış 

gerçekleşmiş ve toplam 1 milyon 696 bin adet taşıt üretilmiştir.  

İlk 20 ülkenin 2017/2016 yılı yüzdesel üretim değişimleri sıralamasında, yüzde 25 artış 

gösteren Brezilya birinci, yüzde 19 artış gösteren Rusya ikinci, yüzde 18 artış gösteren İran 

ise üçüncü sırada yer almıştır.  

Tablo 4: Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017/2016 

Dünya 

2016 

Dünya 

2017 

AB 

2016 

AB 

2017 
Toplam Üretim 2016 2017 

Değişim 

17/16 

1 1 Çin 28.118.794      29.015.434    %3 

2 2 ABD 12.180.301      11.189.985    -%8 

3 3 Japonya 9.204.813        9.693.746    %5 

4 4 1 1 Almanya* 5.746.808        5.645.581    -%2 

5 5 Hindistan 4.519.341        4.782.896    %6 

6 6 Güney Kore 4.228.509        4.114.913    -%3 

7 7 Meksika 3.600.365        4.068.415    %13 

8 8 2 2 İspanya 2.885.922        2.848.335    -%1 

9 9 Brezilya 2.156.356        2.699.672    %25 

10 10 3 3 Fransa** 2.090.279        2.227.000    %7 

11 11 Kanada 2.370.656        2.199.789    -%7 

12 12 Tayland 1.944.417        1.988.823    %2 

13 13 4 4 İngiltere 1.816.622        1.749.385    -%4 

14 14 5 5 Türkiye 1.485.927        1.695.731    %14 

15 15 Rusya 1.303.544        1.551.293    %19 

16 16 İran 1.282.172        1.515.396    %18 

17 17 6 6 
Çek 

Cumhuriyeti 
1.349.896        1.419.993    %5 

18 18 Endonezya 1.177.797        1.216.615    %3 

19 19 7 7 İtalya 1.103.305        1.142.210    %4 

20 20 8 8 Slovakya 1.040.000        1.001.520    -%4 

* 2016 itibariyle yalnızca otomobil verisi yayınlanmaktadır.

** 2011 itibariyle yalnızca otomobil ve hafif ticari araç verisi yayınlanmaktadır.
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Şekil 5: Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017/2016 

Kaynak: OICA 

2017 yılı otomobil üretimi sıralamasında 24 milyon 807 bin adet üretim ile ilk sırada 

yer alan Çin’i, 8 milyon 348 bin adet otomobil üretimi ile Japonya takip etmektedir.   

2016 yılına göre dünya otomobil üretim sıralamasında Slovakya ve Endonezya’yı 

geride bırakarak sıralamada 2 basamak yükselen Türkiye, otomobil üretiminde 15. sıraya 

yükselmiştir. AB ülkeleri içinde ise 6. sıraya yükselen Türkiye otomobil üretiminde yüzde 

20’lik artış kaydetmiştir. 

Tablo 5: Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Üretimi 2017/2016 

Dünya 

2016 

Dünya 

2017 

AB 

2016 

AB 

2017 

Otomobil 

Üretimi 
2016 2017 

Değişim 

17/16 

1 1 Çin      24.420.744      24.806.687 %2 

2 2 Japonya        7.873.886        8.347.836 %6 

3 3 1 1 Almanya        5.746.808        5.645.581 -%2 

6 4 Hindistan        3.707.348        3.952.550 %7 

5 5 Güney Kore        3.859.991        3.735.399 -%3 

4 6 ABD        3.916.584        3.033.216 -%23 

7 7 2 2 İspanya        2.354.117        2.291.492 -%3 

8 8 Brezilya        1.778.464        2.269.468 %28 

9 9 Meksika        1.993.178        1.900.029 -%5 

10 10 4 3 Fransa        1.636.000        1.748.000 %7 

11 11 3 4 İngiltere        1.722.698        1.671.166 -%3 

12 12 İran        1.188.072        1.418.550 %19 

13 13 5 5 Çek Cumh.        1.344.182        1.413.881 %5 

14 14 Rusya        1.124.310        1.348.029 %20 

15 15 7 6 Türkiye  950.888        1.142.906 %20 

16 16 6 7 Slovakya        1.040.000        1.001.520 -%4 

17 17 Endonezya  968.476  982.356 %1 

18 18 Tayland  805.033  818.440 %2 

19 19 Kanada   803.230   749.458 -%7 

20 20 8 8 İtalya  712.971  742.642 %4 

Kaynak: OICA
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Şekil 6: Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Üretimi 2017/2016

Kaynak: OICA 

2017 yılı ticari araç üretimi sıralamasında 8 milyon 157 bin adet üretim ile ABD ilk 

sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi 4 milyon 209 bin adet ticari araç üretimi gerçekleştiren Çin 

takip etmektedir.   

2016 yılına oranla dünya ticari araç üretim sıralamasında 1 basamak gerileyerek 9. 

sıraya düşen Türkiye, Avrupa Birliği içerisinde de 2. sıraya gerilemiştir. 

Tablo 6: Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Üretimi 2017/2016  

Dünya 

2016 

Dünya 

2017 

AB 

2016 

AB 

2017 

Ticari Araç 

Üretimi 
2016 2017 

Değişim 

17/16 

1 1 ABD       8.263.717       8.156.769 -%1 

2 2 Çin       3.698.050       4.208.747 %14 

3 3 Meksika       1.607.187       2.168.386 %35 

4 4 Kanada       1.567.426       1.450.331 -%7 

5 5 Japonya       1.330.927       1.345.910 %1 

6 6 Tayland       1.139.384       1.170.383 %3 

7 7 Hindistan  811.993  830.346 %2 

8 8 2 1 İspanya  531.805  556.843 %5 

9 9 1 2 Türkiye  535.039  552.825 %3 

10 10 3 3 Fransa  454.279  479.000 %5 

11 11 Brezilya  377.892  430.204 %14 

12 12 4 4 İtalya  390.334  399.568 %2 

13 13 Güney Kore  368.518  379.514 %3 

14 14 Güney Afrika  263.465  268.593 %2 

15 15 Arjantin  231.461  268.458 %16 

16 16 Endonezya  209.321  234.259 %12 

17 17 Rusya  179.234  203.264 %13 

18 18 5 5 Polonya  127.234  175.029 %38 

19 19 İran  94.100  96.846 %3 

20 20 Vietnam  90.590  90.590 %0 

Kaynak: OICA 
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Şekil 7: Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Üretimi 2017/2016 

Kaynak: OICA 

Pazar 

OICA verilerine göre küresel pazar 2017 yılında bir önceki  yıla göre yüzde 3 artarak 96 

milyon 804 bin adede ulaşmıştır.  

Şekil 8: Dünya Otomotiv Pazarı 2008-2017 

Kaynak: OICA 

2017 yılında gerçekleşen otomotiv satışlarının yarısından fazlası (yüzde 51) Asya-

Okyanusya-Orta Doğu bölgesinde yer almaktadır. Bölgede satışlar önceki yıla göre yüzde 4 

artmış ve 48 milyon 904 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. 
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Küresel otomotiv satışlarında 2. sırada yer alan Kuzey Amerika bölgesinde yüzde 1 

düşüş meydana gelirken, 3. sırada yer alan AB (28) + EFTA bölgesinde yüzde 3 artış 

gerçekleşmiştir.  

2017 yılında otomotiv satışlarında iki basamaklı artış yaşayan tek bölge Güney Amerika 

(yüzde 12) olmuştur.   

Şekil 9: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017/2016 

Kaynak: OICA 

Tablo 7: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017/2016 

Toplam Pazar 2016 2017 Değişim 17/16 

 Asya - Okyanusya - Orta Doğu           46.903.730  48.903.658 %4 

 Kuzey Amerika           21.497.241 21.231.606 -%1 

 AB (28) + EFTA           17.568.449  18.147.636 %3 

 Güney Amerika 4.054.671 4.557.336 %12 

 Diğer Avrupa 2.566.380 2.768.389 %8 

 Afrika 1.315.163 1.195.765 -%9 

Toplam           93.905.634  96.804.390 %3 

Kaynak: OICA 

Son 10 yılın bölgeler bazında pazar paylarına bakıldığında  ise; Asya-Okyanusya-Orta 

Doğu bölgesi payının 15 puan arttığı; Kuzey Amerika bölgesinin 2 ve AB (28) + EFTA 

bölgesi payının 6 puan azaldığı gözlenmektedir. Küresel pazar payını artıran tek bölge olan 

Asya-Okyanusya-Orta Doğu bölgesi, dünyada en önemli ve büyük otomotiv pazarı 

konumundadır.  
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Şekil 10: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2008-2017  

Kaynak: OICA

Dünyada otomobil pazarı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2  artarak 70 milyon 

849 bin adete yükselmiştir. Bölge bazında otomobil pazarında düşüş gerçekleşen ülkeler 

yüzde 12 ile Afrika, yüzde 10 ile Kuzey Amerika olmuştur. Asya-Okyanusya-Orta Doğu’da 

ve AB (28)+EFTA’da yüzde 3 büyüme kaydedilmiştir. 

Tablo 8: Bölgeler Bazında Dünya Otomobil Pazarı 2017/2016 

Otomobil Pazarı 2016 2017 Değişim 17/16 

Asya - Okyanusya - Orta Doğu 39.488.189 40.747.025 %3 

AB (28) + EFTA 15.160.239 15.659.624 %3 

Kuzey Amerika 8.599.729 7.752.263 -%10 

Güney Amerika    3.148.131 3.549.925 %13 

Diğer Avrupa 2.131.580 2.277.721 %7 

Afrika 979.014 862.907 -%12 

Toplam 69.506.882 70.849.466 %2 

 Kaynak: OICA 

2017 yılında dünya ticari araç pazarı bir önceki yıla  göre yüzde 6 artarak 25 milyon 

955 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bölge bazında ticari araç pazarında düşüş yaşayan tek 

ülke yüzde 1 ile Afrika olmuştur. Kuzey Amerika’da yüzde 5, Asya-Okyanusya-Orta 

Doğu’da yüzde 10 ve AB (28)+EFTA’da yüzde 3 büyüme kaydedilmiştir. 
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Tablo 9: Bölgeler Bazında Dünya Ticari Araç Pazarı 2017/2016 

Ticari Araç Pazarı 2016 2017 Değişim 17/16 

Kuzey Amerika 12.897.512      13.479.343 %5 

Asya - Okyanusya - Orta Doğu 7.415.541 8.156.633 %10 

AB (28) + EFTA 2.408.210 2.488.012 %3 

Güney Amerika 906.540 1.007.410 %11 

Diğer Avrupa 434.800 490.668 %13 

Afrika 336.149 332.857 -%1 

Toplam 24.398.752 25.954.924 %6 

Kaynak: OICA 

Otomobil ve toplam otomotiv satışları bölgesel sıralamasında ilk sırada Asya-

Okyanusya-Orta Doğu bölgesi yer almasına rağmen, ticari araç satış sıralamasında ilk sırada 

Kuzey Amerika bölgesi yer almaktadır. 

Şekil 11: Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017 

Kaynak: OICA 

2017 yılı otomotiv pazarı sıralamasında 29 milyon 123 bin adet satış ile ilk sırada Çin 

yer almaktadır. Küresel pazarın yüzde 30’unu oluşturan Çin otomotiv pazarı bir önceki yıla 

göre yüzde 4 artmıştır. İkinci sırada yer alan ABD otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 

2 azalarak 17 milyon 584 bin olarak gerçekleşmiştir. Küresel pazar içinde üçüncü sırada yer 

alan Japonya pazarı ise yüzde 5 artmıştır.   
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2016 yılına göre dünya otomotiv pazarı sıralamasında 18. sıradaki, Avrupa Birliği 

içerisinde ise 6. sırada yerini koruyan Türkiye otomotiv pazarı 980 bin olarak gerçekleşmiştir. 

Şekil 12: Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017/2016 

Kaynak: OICA 

Tablo 10: Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017/2016 

Dünya 

2016 

Dünya 

2017 

AB 

2016 

AB 

2017 

Toplam 

Pazar 
2016 2017 Değişim 17/16 

1 1 Çin 28.028.175 29.122.531 %4 

2 2 ABD 17.865.773 17.583.842 -%2 

3 3 Japonya 4.970.260 5.238.888 %5 

4 4 Hindistan 3.669.277 4.017.539 %9 

5 5 1 1 Almanya 3.708.867 3.811.246 %3 

6 6 2 2 İngiltere 3.123.755 2.955.182 -%5 

7 7 3 3 Fransa 2.478.472 2.604.942 %5 

8 8 Brezilya 2.050.321 2.238.915 %9 

9 9 4 4 İtalya 2.050.292 2.190.403 %7 

10 10 Kanada 1.983.745 2.077.000 %5 

11 11 Güney Kore 1.823.041 1.798.796 -%1 

12 12 İran 1.448.500 1.718.565 %19 

13 13 Rusya 1.404.464 1.602.270 %14 

14 14 Meksika 1.647.723 1.570.764 -%5 

15 15 5 5 İspanya 1.347.344 1.451.089 %8 

16 16 Avusturalya 1.178.133 1.188.677 %1 

17 17 Endonezya 1.048.135 1.060.894 %1 

18 18 6 6 Türkiye 1.007.857 980.394 -%3 

19 19 Arjantin 709.482 900.403 %27 

20 20 Tayland 768.788 873.506 %14 

 Kaynak: OICA 
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2017 yılı otomobil pazarı sıralamasında 24 milyon 962 bin adetlik pazar ile ilk sırada 

yer alan Çin’i, 6 milyon 96 bin adet ile ABD takip etmektedir.  

Şekil 13: Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Pazarı 2017/2016 

Kaynak: OICA 

   Tablo 11: Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Pazarı 2017/2016 

Dünya 

2016 

Dünya 

2017 

AB 

2016 

AB 

2017 

Otomobil 

Pazarı 
2016 2017 

Değişim 

17/16 

1 1 Çin 24.376.902 24.961.948 %2 

2 2 ABD 6.872.729 6.096.111 -%11 

3 3 Japonya 4.146.459 4.391.100 %6 

4 4 1 1 Almanya 3.351.607 3.442.100 %3 

5 5 Hindistan 2.966.637 3.227.701 %9 

6 6 2 2 İngiltere 2.692.786 2.539.297 -%6 

7 7 3 3 Fransa 2.015.177 2.109.890 %5 

8 8 4 4 İtalya 1.824.968 1.969.140 %8 

9 9 Brezilya 1.676.722 1.844.394 %10 

10 10 İran 1.320.300 1.592.282 %21 

11 11 Güney Kore 1.533.813 1.495.468 -%3 

12 12 Rusya 1.239.680 1.393.400 %12 

13 13 5 5 İspanya 1.147.007 1.235.327 %8 

14 14 Meksika 1.065.912 1.016.880 -%5 

15 15 Avusturalya 927.274 915.219 -%1 

16 16 Endonezya 834.920 824.901 -%1 

17 17 6 6 Türkiye 756.938 722.876 -%5 

18 18 Arjantin 525.757 662.980 %26 

19 19 Kanada 661.088 639.272 -%3 

20 20 7 7 Belçika 539.519 546.533 %1 
  Kaynak: OICA 
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2017 yılı ticari araç pazarı sıralamasında 11 milyon 488 bin adetlik pazar ile ilk sırada 

yer alan ABD’yi, 4 milyon 161 bin adet ile Çin takip etmektedir.  

Şekil 14: Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Pazarı 2017/2016 

Kaynak: OICA 

 Tablo 12: Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Pazarı 2017/2016 

Dünya 

2016 

Dünya 

2017 

AB 

2016 

AB 

2017 

Ticari Araç 

Pazarı 
2016 2017 Değişim 17/16 

1 1 ABD 10.993.044 11.487.731 %4 

2 2 Çin 3.651.273 4.160.583 %14 

3 3 Kanada 1.322.657 1.437.728 %9 

4 4 Japonya 823.801 847.788 %3 

5 5 Hindistan 702.640 789.838 %12 

6 6 Meksika 581.811 553.884 -%5 

7 7 1 1 Fransa 463.295 495.052 %7 

8 8 Tayland 440.735 471.969 %7 

9 9 2 2 İngiltere 430.969 415.885 -%4 

10 10 Brezilya 373.599 394.521 %6 

11 11 3 3 Almanya 357.260 369.146 %3 

12 12 Güney Kore 289.228 303.328 %5 

13 13 Avusturalya 250.859 273.458 %9 

14 14 4 4 Türkiye 250.919 257.518 %3 

15 15 Arjantin 183.725 237.423 %29 

16 16 Endonezya 213.215 235.993 %11 

17 17 5 5 İtalya 225.324 221.263 -%2 

18 18 6 6 İspanya 200.337 215.763 %8 

19 19 Rusya 164.784 208.870 %27 

20 20 Filipinler 226.384 202.196 -%11 

  Kaynak: OICA 
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2.2. Dünyadan ve Ülkemizden Başarılı Uygulama Örnekleri 

2.2.1. Yatırım Çekiciliği Ve Otomotiv Sanayiini Destekleyici Politikalar Anlamında 

Dünyadaki Başarılı Uygulama Örnekleri 

Otomotiv sanayii küresel yapısı, dönüştürücü ve çarpan etkisi nedeni ile pek çok 

ülkenin gündeminde yer almaktadır. Bu nedenledir ki dünyada pek çok gelişmekte olan 

ülkenin kalkınma süreçleri içinde otomotiv sanayi önemli bir rol almıştır, almaya da devam 

etmektedir. Sanayinin ülkemizdeki bu rolü 1960’ların sonu ile 1970’lerin ilk yıllarında 

kuruluş dönemi  ile başlamış, Gümrük Birliği Kararını takiben ve özellikle 2000 sonrası 

dönemde artarak devam etmiş ve bir başarı öyküsü olarak değerlendirilmektedir.  

2000’li yıllar aynı zamanda Doğu Avrupa’nın da otomotiv sanayiinde sahne almaya 

başladığı dönem olmuştur. Bu girişin Türkiye için de sonuçları olmuş ve küreselleşme 

sürecini hızlandıran otomotiv sanayinin yeni lokasyon tercihi ülkemizden ziyade bu 

coğrafyadaki farklı ülkeler olmuştur. Son 10 yılda bu coğrafyada 7 yeni otomotiv üretim 

yatırımı yapılmış, pek  çok tedarik sanayii yatırımı da bu bölgeye yönelmiştir.   

Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke otomotiv sanayiinde öncü  konuma sahip 

ülkelerin oyuncularının yatırımları için kıyasıya bir rekabet içindedir. Uzun bir süre ülkelerin 

bu rekabet içinde sundukları değer önerilerinin temelini iş gücü maliyetlerindeki avantaj 

oluşturmuş iken, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu ve sanayide önemli bir tecrübeye sahip 

ülkeler bu değer önerilerini kalite ve verimlilik gibi esaslar ile de zenginleştirmişlerdir. 

Türkiye özelinde bu zenginleştirme özellikle mevcut oyuncuların kapasitelerini ülkemizde 

genişletmelerinde önemli bir rol oynamıştır. Bununla beraber bölgede değer önerisini bu 

şekilde geliştiren tek ülke Türkiye değildir. Özellikle Çekya, Macaristan, Polonya ve 

Slovakya benzer değer önerileri ile Türkiye’nin bölgedeki katma değeri yüksek yatırımlarda 

birincil derecede rakipleridir. Öte taraftan artan sayıda ülke de kendi değer önerilerini 

ülkemizin değer önerisinde de halen önemli bir rol oynayan işgücü maliyetleri üzerine 

kurgulamaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında da özellikle Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve 

son yıllarda Fas, bölgesel olarak, ülkemizin rekabet içinde bulunduğu diğer bir grup ülkeyi 

tanımlamaktadır.  Kısaca özetlemek gerekirse ülkemiz sanayisi için kritik bir öneme sahip 

otomotiv sanayi yatırımları için rekabet hem çeşitlenmekte hem de farklılaşmaktadır. Doğu 

Avrupa ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük otomotiv üreticisi olan Türkiye değişen rekabet 
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koşulları içinde sanayinin küresel değer zinciri içindeki pozisyonunu önümüzdeki dönemde 

de korumak istiyorsa farklı önlemleri geç kalmadan hayata geçirmek zorundadır. 

2003 – 2016 yılları arasındaki dönemde küresel otomotiv sanayii, içlerinde Polonya, 

Türkiye, Slovakya, Romanya, Çekya, Macaristan, Fas ve Sırbistan’ın olduğu bölgeye tahmini 

olarak 80 milyar doların üzerinden yatırım yapmıştır. Bu yatırımların 43 milyar doları tedarik, 

kalan 40 milyar doları ise ana sanayi firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar ile 

tedarik sanayi 312 bin, ana sanayi ise 187 bin istihdam yaratmıştır. Türkiye yatırımların nakdi 

değeri temel alındığında yüzde 17 payı ile bölgesinin en fazla yatırım yapılan ikinci büyük 

ülkesidir. Bununla beraber bu yatırımların önemli bir kısmı mevcut ana sanayilerin genişleme 

yatırımlarından gelmektedir. Ülkemizde faaliyeti  olmayan araç üreticilerinin ve tedarik 

sanayii firmalarının yatırımlarına bakıldığında ise belirtilen rekabet içinde geride kalındığı 

görülmektedir. Tedarik sanayinin yarattığı fırsatlara detaylı bakıldığında Romanya ve 

Çekya’nın en fazla yatırım alan iki ülke olduğu görülmektedir.   

Bu iki ülke Türkiye için iki farklı rekabeti temsil etmektedir. Çekya ülke olarak 

önümüzdeki dönemde Türkiye’nin de kendisini pozisyonlandırmak istediği katma değeri 

yüksek, teknoloji transferini mümkün kılan, üretim ile beraber bunun gerektirdiği mühendislik 

(özellikle Ar-Ge) faaliyetlerini de içinde barındıran yatırımlar için bir cazibe merkezi 

olmuşken, Romanya ise ağırlıklı olarak işgücü üzerinden maliyet avantajı arayan ve 

dolayısıyla emek yoğun yatırımlar için ciddi bir tercih olmuştur. Çekya Continental, Denso, 

Magna ve Lear gibi küresel oyuncuların yeni nesil araç teknolojilerini çalıştığı bir lokasyona 

evrilmeyi başarmıştır. Bu örnekleri bölgede benzer değer önerileri sunan diğer ülkeler için de 

çoğaltmak mümkündür. Romanya ise yine Lear, Continental, Feauracia gibi pek çok küresel 

oyuncu tarafından belli ürün grupları için bir bölgesel merkez haline gelmiştir. Türkiye de bu 

açıdan bakıldığında önemli pek çok firmanın temsil edildiği bir lokasyondur.1  

Çekya’nın ve Romanya’nın 2000 sonrası dönemde gösterdiği ekonomik gelişmenin 

önemli paydaşlarından bir tanesi de kuşkusuz otomotiv sanayiidir. Yukarıda da kısaca 

özetlenen yatırımlar ise bunun temelini oluşturan unsurdur. Çekya’nın 2000 yılında 6.000 

ABD doları olan kişi başı gayri safi milli hasılası, 2016 yılı sonunda 18.500 ABD dolarına 

ulaşmış, bu dönemde tedarik sanayinin kg ihracat değeri de 4 ABD dolarından 8 ABD doları 

seviyelerine çıkmıştır. Aynı süreç Romanya’da da gözlenmektedir. Kişi başı gayri safi milli 

1 Kaynak: T.C Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
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hasıla 1.700 ABD doları seviyesinden 9.500 ABD dolarına çıkarken, tedarik sanayinin kg 

ihracat değeri de 7,4 ABD dolarından 10 ABD doları seviyelerine gelmiştir. Bu iki ülkenin bir 

başka başarısı ise Doğu Avrupa’daki artan araç üretimine paralel olarak gelişen tedarik 

sanayindeki gelişmelerdir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Çekya, Romanya, Polonya ve 

Slovakya’nın kendi aralarında yaptığı tedarik sanayi ihracatının toplamı 2000 yılında 433 

milyon ABD doları iken, 2016 yılı sonunda bu miktar 9,2 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 

Çekya bölgeye yaptığı ihracatını aynı dönemde 180 milyon ABD dolarından 2,7 milyar ABD 

dolarına çıkartırken, Romanya ise ihracatını 23 milyon ABD dolarından 1,1 milyar ABD 

dolarına çıkarmayı başarmıştır. 2 

Türkiye’deki gelişim de farklı değildir. Büyüyen ekonominin arkasındaki dinamiklerin 

başında gelenlerden bir tanesinin de otomotiv sanayi olduğu muhakkaktır.  

Türkiye’nin kendisine koyduğu hedeflere ulaşmasında sanayinin bundan sonra da 

önemli bir rol oynayacağı açıktır. Burada da gerek küresel firmaların ülkemizde kuracağı 

kapasitelerin gerek yerli marka projesinin başarılı bir şekilde devreye alınmasının önemli bir 

katkısı olacağı değerlendirilmektedir.  

Bununla beraber yeni teknolojilerin sağladığı imkanlar ve tüketici davranışlarındaki 

değişim çerçevesinde  yapısal olarak değişen bir otomotiv sanayi söz konusudur. Ürün (araç) 

ve üretim süreçleri hızı her geçen gün artan bir değişim sürecini yaşamaktadırlar. Buna paralel 

olarak firmaların kendi küresel değer zincirlerini kurarken aradıkları özellikler de 

değişmektedir. Bu durum beraberinde yatırımcı firmaların kurguları içinde yer almak isteyen 

ülkelerin içinde bulunduğu rekabetin de farklılaşmasına sebep olmuştur. Kısa bir süre önceye 

kadar otomotiv sanayinin küresel değer zinciri içinde yeri olmayan ülkeler bu alanda önemli 

bir pozisyon almayı başarmışlardır.  

Bu noktada bu rekabeti doğru tanımlamak stratejik bir önem kazanmaktadır. Ülkenin 

değer önerisi bu rekabet etrafında kurgulanmalıdır. Türkiye’nin bölgesinde diğer ülkelere 

kıyasla doğal iki avantajı mevcuttur. Bunlar nüfusu ve bunun profili ile coğrafyasının 

büyüklüğüdür. Doğu Avrupa’nın yaşlanan nüfusu, coğrafyasının küçüklüğü nedeni ile 

önümüzdeki dönemde firmaların büyüme hikayeleri içinde yer alması zorlaşacaktır. Yalnız 

bugün itibariyle Türkiye bu iki özelliğini etkin bir şekilde kullanamamaktadır. Bu 

2 Kaynak: Comtrade 
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büyüklüklerin doğru kullanılması durumunda ülkemizin rekabet içinde tekrarlanması kolay 

olmayan bir rekabet unsuruna sahip olabileceği değerlendirilmektedir.  

2.2.2. Avrupa Birliği 

1996 yılından beri Gümrük Birliği ilişkisi içinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nde 

(AB) otomotiv sanayi ve bu sanayiinin süreç yönetimi son derece büyük bir öneme sahiptir. 

Otomotiv sanayii milyonlarca kişiye istihdam sağlayan, Ar-Ge’ye büyük oranda yatırım 

yapan dünyadaki en rekabetçi sanayilerden birisini oluşturmaktadır. Bu nedenle, rekabet 

politikası, Ar-Ge, enerji, çevre, ulaştırma v.b. pek çok önemli politika alanlarının kavşak 

noktasındadır. 

Ancak gelinen noktada, dijital dönüşüm, akıllı ulaşım sistemleri, çevre kriterleri ve 

artan küresel rekabetçilik gibi gelişmeler çerçevesinde, otomotiv sanayiinin kritik bir noktada 

olduğu sonucuna varan AB, otomotiv sanayiinin küresel gelişimler doğrultusunda büyümesini 

ve sürdürülebilir rekabetçiliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 

Avrupa Komisyonu 2012 yılında CARS 2020 Eylem Planını hazırlamış, 2014 yılı 

sonunda Eylem Planında yer alan hedef ve eylemlerin gerçekleşme durumunu değerlendiren 

bir rapor yayınlamıştır. Rapor sonucunda Avrupa otomotiv sanayiinin yaşadığı zorlukların 

AB düzeyinde koordineli bir yaklaşımla ele alınmasını sağlamak amacıyla Avrupa 

Komisyonu 19 Ekim 2015 tarihinde, yeni bir Üst Düzey Grup oluşturulmasına karar 

vermiştir. Söz konusu Grup tarafından hazırlanan “AB Otomotiv Sanayii Rekabet Gücü ve 

Sürdürülebilir Büyüme GEAR 2030 Raporu” Ekim 2017 tarihinde basılmıştır. 

Dünya otomotiv sanayiinde ciddi ağırlığı olan AB’nin strateji belgelerinin, benzer 

zorluklarla karşı karşıya olan sanayimiz için ciddi bir perspektif oluşturacağı 

düşünülmektedir. 

CARS 2020 

Avrupa otomotiv sektörünün Avrupa’daki ekonomik sorunlardan ciddi olarak 

etkilenmesi ve sanayinin uzun vadeli küresel rekabet gücünü tehdit etmeye başlaması 

sebebiyle otomotiv sanayiinin yeniden büyümesini sağlamak üzere CARS 21 High Level 

Grup tarafından hazırlanan CARS 2020 Eylem Planını Avrupa Komisyonu 2012 yılında 

yayınlamıştır (CARS 21=Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century-

Avrupa otomotiv sektörünün hem kamu hem sanayi kesiminin önde gelen temsilcilerinden 
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oluşmaktadır). CARS 2020 Eylem Planı, AB’nin otomotiv sektörüne ilişkin sektörel sanayi 

politikasının temelini oluşturması açısından önemli bir belgedir. 

Eylem Planının iki temel hedefi vardır: 

1. Otomotiv sektörünün Avrupa ve dış pazarlarda rekabet gücünü arttırmak,

2. Sektörü süregelen mobilite devriminden başarıyla çıkmak için AB’yi yenilikçi

ulaştırma türleri ve akıllı ulaşım sistemleri konusunda kural koyucu, kilit bir konuma

getirmektir.

3. Otomotiv sanayiinin rekabet gücünü attırmak için dört konuya odaklanılmıştır:

4. Akıllı düzenleme: Tüketicilerin güvenini arttırmak, idari yükü azaltmak ve herkese

fırsat eşitliğini daha iyi sağlamak.

5. Uluslararası düzeyde uyumlaştırmanın devamı: Küresel teknik uyum AB otomotiv

sanayiinin rekabet gücünü arttırmakta kilit öneme sahiptir. BM-AEK kapsamındakine

benzer ortak teknik gerekler, maliyeti düşürmek, idari prosedürlerdeki tekrarları

ortadan kaldırmak açısından önemlidir.

6. İkili diyaloglar: Üçüncü ülkelerle düzenlemeler konusundaki ikili diyaloglar, enerjiden

tasarruf etmeyi, emisyon seviyesini düşürmeyi, belgelendirme masraflarını azaltmayı

sağlayacaktır.

7. KOBİ’lere yönelik finansman ve pazara giriş destekleri: Özellikle otomotiv

sektöründeki KOBİ’ler COSME programıyla desteklenecek, KOBİ’lerin Ar-Ge

faaliyetleri için finansman desteği sağlanacaktır.

Avrupa Komisyonu 2014 yılı sonunda Eylem Planında yer alan hedef ve eylemlerin 

gerçekleşme durumunu değerlendiren bir rapor yayınlamıştır. Yapılan değerlendirmede şu 

tespitler yer almaktadır: 

Avrupa otomotiv sektörü Avrupa’daki olumsuz ekonomik durumdan ciddi darbe 

almıştır. Satışların sürdürülemez düzeylere düşmesi, üreticileri istihdam ve toplam maliyetin 

düşürülmesi konularında zor kararlar almaya zorlamıştır. Bu durum sonuçta sektörün küresel 

uzun vadeli rekabet edebilirliğini tehdit etmiş ve Avrupa’daki pozisyonunu tehlikeye atmıştır. 

Buna paralel olarak, pazarları çeşitlendirmek ve Avrupa’da maruz kalınan kayıpları 

hafifletmek için, birçok şirket gelişmekte olan ekonomileri bir kâr ve büyüme kaynağına 

dönüştürerek, buralardaki varlıklarını güçlendirmiştir. 
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Avrupa otomotiv pazarını sınai yapısıyla birlikte tehlikeye atan durum, otomotiv 

sanayisini büyüme yoluna geri sokmak için dengeli, hedef odaklı, akıllı ve rekabet açısından 

nötr eylemleri gerektirmektedir.  

Uygulanan eylemler sonuç vermiş ve günümüz ve 2020 yılı sonrası Avrupa’sında 

canlanmanın, iş yaratmanın ve endüstriyel yeniden doğuşun  güçlü temellerini atmıştır. Eylem 

Planının dört ana başlığı altında yer alan taahhütlerin başarıyla uygulanmasının ardından 

gelen ilerlemeyi müteakip, 2013 yılı otomotiv sektörünün Avrupa’daki ve üçüncü ülke 

pazarlarındaki önemli pozisyonunu yeniden oluşturma sürecinde bir dönüm noktası olmuştur.  

Eylem Planının başlangıcından sonraki yılda Avrupa Komisyonu, sektörü ek inovasyon 

teşvikleriyle, uygun iş ortamı oluşturmaya çalışarak ve üreticilerin yabancı pazarlara açılımını 

destekleyerek güçlendirme kararlığını göstermiştir. Buna paralel olarak, son derece becerikli 

iş gücünü korumak ve yeni, iyi yetişmiş ve eğitimli işçilerin sektörün geleceğine katkıda 

bulunmasını sağlamak için sosyal konular güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. Belirli alanlardaki 

temel başarılar aşağıda belirtilmiştir: 

1. İleri Teknolojilere Yatırım ve İnovasyon Finansmanı

 AB tarihindeki en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020

programının benimsenmiş,  80 milyar Euro’luk bütçesinin 6 milyar Euro’su ulaştırmaya tahsis 

edilmiştir.  

 Avrupa Yeşil Taşıt İnisiyatifi’nin (European Green Vehicle Initiative-EGVI) ve

Yakıt Pillerinin ve Hidrojen Ortak Teknoloji İnisiyatifi’nin (Hydrogen Joint Technology 

Initiative-FCH JTI) ikinci kısmının lansmanı. 1,5 milyarlık bütçesinin yarısı AB tarafından 

karşılanacak olan ilk girişim, temiz teknolojiler alanında araştırma ve inovasyon uygulamasını 

güçlendirmede kilit bir araç olacaktır. FCH JTI için Komisyon 660 milyon Euro’nun üzerinde 

bir para tahsis etmiştir ki bunun yaklaşık yüzde 40’ı ulaştırmayla ilgili projelere verilecektir. 

Sanayi de aynı miktarda katkı sağlayacaktır. Ayrıca Horizon 2020’nin Toplumsal Zorluklar 

başlığı altında ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı “Geleceğin Fabrikaları” çerçevesinde otomotiv 

sektörüne yeni mali fırsatlar yaratılmıştır. “Ulaştırma” alanında fonun nasıl tahsis edildiğine 

ilişkin önceki Çerçeve Programdan edinilen tecrübeye dayanarak, otomotiv sektörünün 

yaklaşık 2 milyar Euro’dan faydalanması gerekir. 

 KOBİ’lerin Horizon 2020 kapsamındaki ek araçlarla (yaklaşık 10 milyar Euro) ve

2,3 milyar Euro’luk bütçesiyle COSME programıyla desteklenmesi. Horizon 2020 altında 
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geliştirilen “KOBİ aracı”, son derece inovatif olan küçük şirketlere için özel olarak 

tasarlanmıştır. Sadece KOBİ’lere yönelik 2.8 milyar Euro ile araştırmanın ilk aşaması, yüksek 

riskli araştırma ve inovasyon için finansman fırsatı sağlayacaktır. Önemli oranda KOBİ 

payına sahip otomotiv sektörü, bu fonun temel faydalanıcılarından olabilir.  

 Üye Ülkelerin ulusal planları çerçevesinde yakıt dolumu ve yeniden şarj etme

altyapısına yönelik minimum gerekleri belirleyen, AB çapında yeniden şarja ilişkin ortak 

standartlar oluşturan ve tüketicinin bilgilendirilmesini iyileştiren “Ulaştırma için Temiz Enerji 

Paketi” tekliflerinin Komisyon tarafından benimsenmesi. Direktif alternatif yakıtlı araçların 

Avrupa pazarına daha derinden nüfuz etmesini sağlayacak önemli bir adımdır, çünkü 

alternatif yakıt altyapısının yokluğuna dair süregelen sorunu (ki bu sorun alternatif güç 

aktarımı gerektiren taşıtların yaygınlaşması önündeki en büyük engeldir) ele alan bir 

direktiftir.   

2. Piyasa Koşullarının İyileştirilmesi

 Talebe ilişkin önlemleri uygulayan Üye Ülkelere yönelik bir dizi en iyi uygulamaları

oluşturan ve sıkı sıkıya uyulan ve tavsiye edilen zorunlu ilkeleri içeren bir belge olan “Temiz 

ve Enerji Tasarruflu Taşıtlara Yönelik Mali Teşvik Rehberi”nin Şubat 2013’de basılması. 

Rehberin uygulanışı, Avrupa’da düşük emisyonlu taşıtların yayılımına dair ulusal programlara 

olan olumlu etkiyi en yüksek düzeye çıkaracak ve iç pazardaki gereksiz bozulmaları 

önlemeye katkıda bulunacaktır.  

 2013 Kasım ayında taşıt üreticileri için aşırı ve haksız yük oluşturabilecek olası

çakışmaları, boşlukları, tutarsızlıkları ya da diğer hususları belirlemek amacıyla tip-onay 

çerçevesinin ne kadar iyi işlediğine dair bir kontrol gerçekleştirilmiştir. Bu egzersiz, 

eksikliklerin giderilmesi ve ek hükümlerle (piyasa gözetimine ilişkin hükümler) 

tamamlanması için çerçeve Direktifin gözden geçirilmesine zemin hazırlamıştır.  

 Otomotiv sanayisine ilişkin yeni mevzuatın özellikle küresel bağlamda etkisinin

güçlendirilmiş bir analizi olarak etki analizi sistemlerine “rekabete dayanırlık” konusunun 

dahil edilmesi.  

3. Küresel Pazarlarda Rekabetçiliğin Arttırılması

 Halihazırda tamamlanmış, halen müzakere edilen ve yapılması planlanan STA’ların

sanayinin rekabet gücüne olan kümülatif etkisini değerlendirecek bir çalışmanın başlatılması. 

Çalışma STA’ların Avrupa otomotiv sektörü üzerindeki ekonomik sonuçlarını analiz etmekte 

ve gelecekteki politika tartışmalarının temelini oluşturmaktadır. 
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 Otomotiv mevzuatının uluslararası çapta uyumlaştırılması için en yaygın araç olan

BM 1958 Anlaşmasının iyileştirilmesi çalışması başlatıldı. Bu çalışmanın amacı 1958 

Anlaşması’nın çekiciliğini arttırılmasının yanısıra, sürekli değişen küresel otomotiv 

pazarındaki olası zorluklarla ve değişimlerle başarılı şekilde baş edecek uygun ve sağlam bir 

yapıyı ortaya koymaktır.   

 BM 1998 Anlaşması çerçevesinde inovatif teknojiler alanında ABD ile işbirliğinin

pekiştirilmesi. Elektrikli ve yakıt pilli taşıtların çevresel ve emniyetle ilgili sorunları üzerinde 

çalışan iki çalışma grubunun oluşturulması, yakın gelecekte önemli rol oynayacak alanlardaki 

mevzuat uyumlaştırmasını derinleştirmeyi hedeflemektedir. Öte yandan Komisyon ana ticaret 

ortaklarıyla ikili diyaloglar gerçekleştirmektedir: BM-AEK kapsamında Rusya ve Japonya ile 

başarılı işbirliği ve Çin’le işbirliği ( Çin’in Avrupa’nın Euro 5 emisyon mevzuatını 

benimsemesi gibi). 

4. Yeniden Yapılanma Beklentisi, Adaptasyonu ve İdaresi

 Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu (European Globalization Adjustment Fund-EGF)

kurallarının revizyonu. Yeni Regülasyona  uygun şekilde, prosedürler basitleştirilmiş ve temel 

bir yeniden yapılanma durumunda yardım sağlamak için gereken zamanın azaltılması 

amacıyla düzenlenmiştir. Fona uygun işçilerin kapsamı, geçici ve ara dönem çalışanlarını 

kapsayacak şekilde genişletilmiş ve ortak fon sağlama oranı yüzde 50’den yüzde 60’a 

çıkarılmıştır. Yapılan değişiklikler, uygulamaların idaresini daha etkin hale getirecek ve 

yeniden yapılanma süreçlerinde işçilerin daha iyi korunmasını sağlayacaktır. 

 Belçika’da yerleşik bir üreticinin üretim tesisinin kapatılmasının duyurulması

sonrasında iç hizmet görev gücünün oluşturulması. Komisyon temsilcileri ile bölgesel ve 

yerel yetkililerden oluşan Görev Gücü, ilgili AB fonlarının verimli kullanılmasını sağlamıştır. 

 İnsan sermayesine yatırımı kolaylaştırmayı ve insan kaynağının yüksek büyüme

potansiyeli olan faaliyetlere ve kaliteli işlere yeniden dağılımını teşvik amacıyla,  sanayinin 

ve kamu otoritelerinin izleyeceği ilkeleri ve en iyi uygulama örneklerini gerektiren değişim ve 

yeniden yapılanma öngörüsüne yönelik AB Kalite Çerçevesi benimsenmiştir.3 

GEAR 2030 

Teknolojideki değişimler, küreselleşme ve mobilite konusundaki yeni yaklaşımlar 

nedeniyle Avrupa otomotiv sanayisinin yaşadığı zorlukların AB düzeyinde koordineli bir 

3 Kaynak: CARS 2020 Report on the state of play of the outcome of the work of the High Level Group 
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yaklaşımla ele alınmasını teminen Avrupa Komisyonu 19 Ekim 2015 tarihinde, otomotiv 

sanayiinde yeni bir Üst Düzey Grup oluşturulmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Grup tarafından hazırlanan Otomotiv Sanayinin Rekabet Gücü ve 

Sürdürülebilir Büyümesine İlişkin  hazırlanan Rapor Ekim 2017’de basılmıştır.   

AB otomotiv sanayiinin karşı karşıya kaldığı ve sanayinin ve tüm değer zincirinin 

yapısal değişimine neden olabilecek temel zorluklar aşağıda özetlenmiştir: 

 Yeni teknolojiler alanında AB üyesi olmayan ülke üreticilerinin yol açtığı rekabet,

önde gelen zorluklardan birisidir. Bununla başa çıkabilmek için AB mevzuatının gerçekçi, 

uygun maliyetli ve doğru şekilde uygulanan bir mevzuat olması gerekir. Mevzuat, AB çevre 

ve güvenlik hedefleri gibi kilit konulardaki teknolojik gelişimin temelini oluşturacaktır. AB 

mevzuatının, BM-AEK kapsamındaki küresel teknik uyumlaştırma ile desteklenmesi gerekir.  

 İklim hedeflerini gerçekleştirmek, enerji tüketimini azaltmak, kirletici emisyon ile

başa çıkabilmek için dijital teknolojilerin geliştirilmesinin, sanayiye ve tüm değer zincirine 

önemli etkisi olacaktır. Bu nedenle Ar-Ge ve yeni üretim tekniklerine sürekli yatırım şarttır. 

 Sıfır emisyon araçlar (ZEVs) değişimin ana unsurlarıdır. Bu alanda önemli bir

gelişme kaydedebilmek için teşvikleri de kapsayan uygun bir yasal düzenleyici yapı ve yeterli 

bir yakıt ikmali ve yeniden şarj altyapısı gerekmektedir. AB CO2 emisyonu regülasyonları, 

yakıt verimliliğini arttırma, piyasa öngörülebilirliğini sağlama, innovasyonu teşvik etme 

açısından önemli bir araçtır. Bu,  batarya grupları ve hücrelerinin performansını iyileştirecek 

ve bir sonraki batarya neslini ve teknolojileri geliştirecek önlemlerle desteklenmelidir. İçten 

yanmalı motorlar, sektörün süregelen dönüşümünde önemli rol oynayacaktır. Bu motorlar, 

ağır hizmet araçlarının düşük ya da sıfır emisyon teknolojilerine geçişleri için önemlidir. 

 Otomatik ve bağlantılı araçlar konusunda ortak bir strateji olmalıdır. Bu konuda

geniş çaplı test ve araştırmadan maksimum fayda elde etmek için AB ve Üye Ülke düzeyinde 

yakın işbirliği gerekmektedir. Ayrıca veri depolama konusunda da yeni kurallar geliştirilmesi 

ihtiyacı doğacaktır.  

 Gerek AB, gerek ulusal gerekse firma bazında işgücünün değişimlere adaptasyonu

için önlem alınmalıdır. Bu önlemler özellikle, personelin mobilitesini, becerilerin nakil 

kabiliyetini, iyi işleyen bir çıraklık pazarının geliştirilmesini ve Avrupa çevre hedeflerine 

önemli katkıda bulunulmasını teşvik etmelidir. 
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Söz konusu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla GEAR 2030 ekibi aşağıdaki 

tavsiyelerde bulunmuştur: 

A. Regülasyon, Standartlar, Uygulama ve Teşvikler 

8. 2030 İklim ve Enerji hedefleriyle uyumlu bir AB sanayi politikası gündemi

oluşturulması. Bu gündemde sağlam yatırım sinyalleri, güçlü Ar-Ge desteği, yeterli altyapı 

gelişimi, etkin şekilde izlenen ve uygulanan akıllı düzenlemeler yer almalıdır. 

9. Yeni teknolojilere ve mobilite çözümlerine yatırım için kabul edilebilir hazırlık

süreleri sağlanmalıdır. 

Sıfır Emisyon Araçlar için: 

10. Alternatif Yakıt Altyapıları Direktifinin hızla uygulanması.

11. 2020 sonrası için CO2 hedeflerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sıfır

emisyon araçlara yönelik teşvik sistemi ile özel kredilendirme sistemi gibi ek önlemlerin 

alınması düşünülmektedir. 

12. Batarya ve batarya hücrelerinin başka sektörlerde de kullanıldığı dikkate alınarak,

bunların Avrupa’da seri üretimini destekleyici tutarlı bir politika çerçevesi oluşturulmalıdır. 

13. Temiz araçlara yönelik talebin arttırılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Örn. ağır

hizmet araç filolarının düşük ya da sıfır emisyon araçlardan oluşması, kamu otoritelerine 

yönelik sıfır emisyon araç kayıt kotalarının teknolojiden bağımsız belirlenmesi. 

14. Enerji verimliliği yüksek araçların desteklenmesi için Finansal Teşvik Rehberinin

uygulanmasının Komisyon ve Üye Ülkeler tarafından izlenmesi. 

Otomatik ve Bağlantılı Araçlar için: 

15. Farkındalığı güçlendirmek, etkileri değerlendirmek ve farklı Üye Ülkelerdeki

kullanıcı ve toplumsal etkileri anlamak için büyük çaplı yol testlerinin ve denemelerinin 

geliştirilmesi. 

16. Açık yol testine yönelik olarak AB çapında sadece tek bir odak noktası belirlenerek

koordinasyonun sağlanması. 

17. Bir kaza anında sorumluyu netleştirebilmek için ( sürücü mü sistem mi) tip onay

mevzuatına veri depolama gereklerinin de dahil edilmesi gerekmektedir. Motor Sigortası ve 

Ürün Sorumluluğu direktiflerinin gözden geçirilmesi ve gelecekteki teknolojileri dikkate alan 

yeni mevzuat ihtiyaçlarının tespiti gerekmektedir. 
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18. Üye Ülkelerin ulusal trafik kuralları sistemlerini revize etmeleri ve AB çapında

yaklaşımların birleştirilmesini destekleyici rapor sunmaları gerekmektedir. Ayrıca Üye 

Ülkelerin BM-AEK 1949 ve 1968 Anlaşmalarının sürücülü otomatik araçların (3 ve 4. 

Düzey) güvenli kullanımına uygunluğunu doğrulamaları ve sürücüsüz araçlarla (4 ve 5. 

Düzey) ilgili görüşmeleri hızlandırmaları (bazı testlerin yakında hazır hale gelmesi) 

gerekmektedir. (örn. servis araçları) 

19. Avrupa Komisyonu’nun alternatif değerlendirme metotlarının ve BM-AEK iş

önceliklerinin belirlenmesini içerecek şekilde otomatik araçların belgelendirilmesine yönelik 

AB tip onay çerçevesini hazırlaması. Komisyon 2018 yılında, AB istisna prosedürü 

kapsamındaki yeni teknolojilerle donatılan araçlara yönelik AB kurallarını belirlemesi 

gerekmektedir.  

20. Ehliyet direktifi, profesyonel sürüş direktifi ve yol uygunluk testi direktifi gibi bazı

AB direktiflerinin tadili için çalışma başlatılması. 

21. Bağlantılı araçlarla ilgili olarak Komisyon ve Üye Ülkeler, bu araçlara ve altyapıya

(yol ve telekom altyapısı) yönelik yatırımları teşvik edecek düzenleyici yaklaşımlar 

konusunda karara varmalıdır. Bunun 5G Eylem Planı konusundaki mevcut çalışmalar ve 

Avrupa Elektronik Komünikasyon Yasası hakkındaki tartışmalar kapsamında uygulanması 

gerekir. 

22. Üye Ülkelerin Akıllı Ulaşım Sistemleri Direktifi ve ilgili mevzuatı yasal ve teknik

anlamda etkin uygulaması önemlidir. Ayrıca Komisyon bu çerçeveyi  2030 sistemleri 

açısından güçlendirmelidir. 

23. Otomatik ve bağlantılı araçlarla ilgili toplumsal değişimlerin, kabullerin ve

stratejilerin daha geniş bir Avrupa perspektifinden dikkate alınması. (Özellikle bölgesel 

kalkınma, ulaştırma politikaları, etik, büyüme, iş ve beceriler açısından). Pilot projeler ve 

araştırma projeleri hazırlanması, buna yardımcı olabilir. 

24. Avrupa çapında stratejik planlamayı teşvik edici ulusal ve uluslararası fon

programlarının daha iyi koordine edilmesi. Daha iyi koordinasyon için Üye Ülkelerin ihtiyaç 

duydukları AB finansmanını gerektiren planlı aktiviteleri konusunda Komisyonu düzenli 

bilgilendirmesi gerekmektedir.  

Değer Zinciri için: 

25. Otomotiv değer zincirinin rekabet gücünü desteklemek üzere bölgesel yetkililerin

bölgesel düzeyde uygulayacağı önlemler: 
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 Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ile dijitalleşmenin arttırılması için

KOBİ’leri destekleyici bölgesel programların tasarlanması. 

 Otomotive has eğitim programlarının ve beceri sahibi kişileri bu sanayiye çekecek ve

onları burada tutacak çerçeve programların bölgesel düzeyde oluşturulması. 

 Bölgesel düzeyde döngüsel ekonomi projelerinin teşvik edilmesi.

B.  Yatırım: 

26. Avrupa Komisyonu, Üye Ülkeler, bölgesel yetkililer ve Avrupa Yatırım Bankası,

düşük ve sıfır emisyon araçların/teknolojilerin, bağlantılı ve otomatik araçların, ileri üretim 

süreçlerinin daha da geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi ve araç komponentlerinde geliştirilmiş 

gereçlerin uygun maliyetle kullanılması için tutarlı bir şekilde özel Ar-Ge programları 

sunmalıdır. Bunu yaparken firmaların yeni değer zincirine girişleri ve yeni iş modelleri 

geliştirmeleri ve iflas etmemeleri için gereken yatırım maliyetlerini paylaşmalarını sağlayacak 

işbirliklerini ve stratejik anlaşmalar yapmalarını teşvik etmelidirler. 

27. Avrupa Yatırım Bankası’nın ve Avrupa Komisyonunun, riski azaltıcak ve özel

sektör yatırımlarını yeni sermaye yoğun yeniden şarj ve yakıt ikmal altyapısına yönlendirecek 

yenilikçi finansman modelleri geliştirmesi gerekir. 

28. Üye Ülkeler ile sanayinin, Avrupa’da mevcut ve yeni nesil (Li-ion) teknolojilere

dayalı akü hücresi/takımı üretilmesini sağlayacak çok paydaşlı işbirliği projeleri imkanlarının 

araştırılması.   

29. Avrupa Komisyonu, Üye Ülkeler ve sanayinin bağlantılı ve otomatik sürüş

konusunda Kamu-Özel Ortaklığını dikkate almaları. 

C. Teknoloji, İş Modelleri ve Yapısal Değişimler 

30. Sanayinin otomotiv değer zinciri içinde dijitalleşme önceliklerini tanımlaması. Bu,

yol haritalarının/eylem planlarının uygulanmasına ve dijitalleşme süreçlerine ve hizmetlerine 

ve diğer paydaşlar arasındaki koordinasyon faaliyetlerine yatırım konusuna da açıklık 

getirmelidir. 

31. Tanımlanmış trendler ve potansiyel senaryolara göre olası insan sermayesi

ihtiyacının belirlenmesi. AB’nin, Üye Ülkelerin, eğitimcilerin ve akademinin desteğiyle 

sanayinin insan sermayesi/yetenek açığına yönelik aşağıdaki araçları ve önlemleri belirlemesi 

gerekmektedir: 

 Sektördeki mevcut fırsatlar konusundaki anlayışı arttıracak standard meslek rolleri

ile ilişkilendirilmiş bir çerçeve oluşturulması, 
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 İşgücünün değer zinciri boyunca transfer edilebilirliğinin arttırılması,

 Daha iyi çalışan bir AB çıraklık piyasasının oluşturulması,

 Yaygın/gayrı-resmi öğrenimin tanınmasını iyileştirmek.

32. Avrupa yapısal ve yatırım fonları gibi halihazırda mevcut olan fonları kullanarak,

işgücünün istihdam edilebilirliğini arttırmak, işi kaybetme riski olanların yeniden eğitilmesi 

ve otomotiv bölgelerinin yeniden geliştirilmesini desteklemek amacıyla yapısal değişimin yol 

açağı sosyal ve istihdama ilişkin etkilerin doğru şekilde ele alınması.  

33. Avrupa Komisyonu, mevcut teknolojik gelişme mevzuatının güncellenmesi

ihtiyacını ve ne ölçüde tüm otomotiv değer zincirinin ve nihai kullanıcıların dijitalizasyonun 

fırsatlarından yararlanmalarını sağladığını değerlendirmesi gerekir. Ayrıca veriye ilişkin ek 

sektör spesifik mevzuata ihtiyaç olup olamdığını da belirlemelidir. 

34. Komisyonun araç verilerine erişim, veri depolama ve paylaşımını teşvik edecek

çok-paydaşlı inisiyatifleri destekleyerek, geniş çaplı paydaş diyaloğunu sürdürmesi. 

35. Değer zincirindeki konumlarını yeniden tanımlamaları, temel yetkinliklerini

otomotiv sanayiindeki ya da farklı bir alandaki farklı iş alanlarına yöneltebilmeleri, ürettikleri 

ürünlere ve üretim süreçlerine dijital teknolojileri entegre etme kapasitelerini arttırmaları, 

döngüsel ekonomiyi desteklemeleri, yedek parça, hammaddenin yeniden kullanımı, Sınai 

Modernizasyona yönelik Akıllı Uzmanlaşma Platformu kapsamında otomotiv sektörüne 

yönelik tematik ortaklıkların kurulması anlamında Komisyonu’un, Üye Ülkelerin ve 

OEM’lerin otomotiv KOBİ’lerini desteklemeleri. 

D. Uluslararası İşbirliği ve Ticaret

36. AB’nin tüm ticaret ortaklarıyla özellikle de ABD, Japonya, Çin, Kore, Rusya ve

Hindistan ile yasal düzenlemeler konusunda diyaloğun hem AB çapında hem de sanayi 

düzeyinde  tek ses olarak kurulması ve yürütülmesi. 

37. Aşağıdakileri gerçekleştirmek amacıyla, Çin ile mevcut kurumsal ve sınai

diyaloğun tüm düzeylerde arttırılması: 

 AB rekabet gücünü etkileyebilecek ticari hususların tanımlanması ve ele alınması,

 Standart ve Mevzuat hazırlama işleminin işbirliği içinde oluşturulması, Çin teknik

düzenlemelerinin uluslararası düzenlemelere uyumlu hale getirilmesi, yeni düzenleme 

alanlarında AB ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalışılması, belgelendirme süreçlerinin 

işleyişinin iyileştirilmesi ve piyasa gözetimi prosedülerinin modernize edilmesi, 
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 AB yatırımlarını teşvik edecek Ortak Teşebbüs Regülasyonunun revize edilerek, Çin

pazarının tamamen açılmasına yol açacak sürecin kolaylaştırılması, 

 Tüm paydaşların düzenli aralıklarla Çin’le ilgili hususları tartışmalarını, bunları daha

iyi anlamalarını, proaktif eylemleri tanımlamalarını ve yaklaşımlarını koordine etmelerini 

sağlayacak sürekli bir platform oluşturulması. Yeni platform, Çin’e hükümet düzeyinde 

verilecek mesajların teknik olarak hazırlanmasına yardımcı olacaktır. 

 Fikri mülkiyet hakları konusunda diyaloğun (telif hakkı, ticari marka ve patent dahil)

güçlendirilmesi. 

E. Zihin Yapısı ve Kültür 

Bu tavsiyeler Avrupa otomotiv sanayiinin dönüşümünü destekleyici bir çerçeve 

sunmakla birlikte, uzun vadeli rekabet gücünü kazandırmak için gereken değişimi sağlamaya 

yeterli değildir. AB’nin otomotiv düzenlemeleri ve üretimi konusunda kendisini küresel lider 

haline getirmesi gerekir. Bu nedenle; 

38. AB’nin küresel standart koyucu haline gelmeyi hedeflemesi ve dizel skandalında

kaybettiği AB kurallarına olan güveni yeniden kazanması gerekir. Bu da Komisyonun, Üye 

Ülkelerin ve sanayiinin etkin işbirliğiyle sağlanabilir. Küresel anlamda belirliliğin sağlanması, 

yatırımlardaki uzun vadeli düşüşün önlenmesi, tüketici güveninin yeniden kazanılması ve 

Avrupa sanayisinin rekabet gücünün arttırılması için bu şarttır. 

39. Teknolojik gelişimi kolaylaştıran, uzun vadede uygun maliyetli ve AB dışındaki

yasal düzenlemelere ilham verebilecek AB yasal düzenleme çerçevesinin sanayi tarafından da 

desteklenmesi gerekir.  Fiyat rekabetinden ziyade kalitenin teşviki, hem yurtdışı pazarlarına 

erişimi sağlayacak hem de AB pazarındaki dış rekabet baskısını azaltacaktır. 4 

2.2.3. Çin 

Çin otomotiv pazarının sürdürülebilir büyümesi sayesinde yatırım çekme gücü hızla 

artmıştır. En hızlı büyüyen otomotiv pazarı olan Çin’de 2016 yılında 28 milyon araç satışı 

gerçekleşmiştir. 5 Çin hükümeti bu rakamın 2020 yılında 30 milyona, 2025 yılında ise 35 

milyona çıkacağını tahmin etmektedir.  

2017 yılında yayımlanan Çin Otomobil Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı, Çin’i 

önümüzdeki 10 yıl içinde güçlü bir otomotiv gücü haline getirmeyi amaçlamaktadır. Elektrikli 

4 Kaynak:  GEAR 2030 High Level Group on the Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive Industry in 

the European Union FINAL REPORT – 2017 
5 Kaynak: Global Trade Atlas, Sanayi, Enformasyon ve Teknoloji Bakanlığı -MIIT, China Association of Automobile 

Manufacturers 



30 

araç ve bağlantılı araçların geliştirilmesini bir fırsat olarak gören bu plan, bağlantılı araç 

teknolojisi, otomatik sistemler ve sürücüsüz araç otomatik sistemlerinin geliştirilmesine 

ilişkin hırslı hedefler öngörmektedir.   

Doğrudan tüketiciye alım sırasında sağlanan devlet yardımları,  yerli elektrikli araçların 

gelişimini teşvik etmektedir. Çin Sanayi, Enformasyon ve Teknoloji Bakanlığı (MIIT) 

tarafından devlet yardımlarından yararlanacak araç listesi yayımlanmaktadır.   

Yine 2017 yılında yayımlanan “Araç Pili Sanayiinin Geliştirilmesini Teşvik Planı”, 

lityum-iyon pil sanayiinin gelişimini, Ar-Ge merkezlerinin kurulmasını teşvik ederek,  tüm 

arz zincirinin gelişimine ek destek sağlamaktadır. Bu aynı zamanda da Çin’de yabancı Ar-Ge 

merkezlerinin kurulmasını da teşvik etmektedir.    

Kısaca değerlendirmek gerekirse, Çin iç pazar potansiyelini stratejik  şekilde kullanarak 

ülkeye ciddi otomotiv yatırımı çekmeyi başarmış ve bunun sayesinde yerli markalarının hem 

teknoloji transferinden faydalanmasına hem de ciddi rekabet ile yaşamayı öğrenmesine imkan 

yaratmıştır.  

2.2.4. Türkiye 

5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 

ile desteklenmekte olan Ar-Ge merkezleri ile Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ve 

sanayi arasında etkin işbirliği sağlanması ve kalifiye insan gücünün yetişmesinde sanayimiz 

ve ülkemiz açısından önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu doğrultuda, desteklerin 

geliştirilerek sürdürülmesi sanayimiz açısından son derece önemlidir. 12.03.2008 tarihinde 

yayımlanmış olan 5746 sayılı Kanun ile son on yılda otomotiv sanayiinin  Ar-Ge alanındaki 

çalışmaları büyük hız kazanmış ve mevzuat kapsamında sağlanan teşvikler ile otomotiv 

sanayiinde Ar-Ge alanında önemli bir bilgi birikimi ve insan gücü potansiyeli gelişmiştir. 

Uygulamada Ar-Ge merkezlerimizin daha verimli ve mevzuatın amacına uygun 

çalışabilmesi amacı ile düzenlenen Ar-Ge Reform paketi 6667 sayılı  “Araştırma ve 

Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Şubat 2016 Tarihli ve  

29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Kanun’un 

uygulamasına ilişkin  10 Ağustos 2016 Tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan  

ikincil mevzuat ile süreçlerin yalınlaştırılması ve bürokratik uygulamalardan arındırılması 

hedeflenmiştir. Ar-Ge merkezlerinin uygulamadaki bürokratik işlemlerden kaynaklanan 
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hususları çözecek nitelikte olduğu ve Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması yönünde büyük bir 

ivme sağlayacağı değerlendirilmiştir. 

Bilindiği üzere  Şubat  2018 itibariyle mevzuat kapsamında kurulmuş bulunan toplam 

827 Ar-Ge merkezi içerisinde 117 adet ile otomotiv sanayii ilk sırada yer almaktadır. 

2.3. Türkiye’de Geçmişe Dönük Değerlendirme ve Çıkarılan Dersler 

2.3.1. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

Bu başlık altında Onuncu Kalkınma Planında ve Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu 

Raporunda otomotiv için tespit edilen genel politika ve hedeflerin neler olduğu ve söz konusu 

Plan döneminde bunların gerçekleşme durumu değerlendirilmektedir. 

Genel Hedefler 

Onuncu Kalkınma Planınında yer alan “İmalat Sanayiinde Dönüşüm” başlığı altında 

otomotiv sanayii için aşağıdaki hedefler öngörülmüştür. Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu 

toplantılarında yapılan değerlendirmeye göre bu hedeflere ilişkin değerlendirme aşağıdaki 

gibidir:  
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Tablo 13: Onuncu Kalkınma Planı “İmalat Sanayiinde Dönüşüm” Bölümünde Yer Alan 

Otomotiv Sanayii Hedefleri ve Değerlendirme 

# Hedef Değerlendirme 

1 Otomotiv sanayiinde, tedarik 

zincirini kapsayan, tasarım/Ar-

Ge, üretim ve satış-pazarlama 

süreçleri bütününün yurtiçinde 

geliştirilmesi sağlanarak, katma 

değer artırılacaktır. 

Ülkemizde özellikle Ar-Ge merkezlerinin faaliyete 

geçmesi ile beraber mühendislik ve tasarım alanında 

ciddi ilerleme kaydedilmiştir. Bugün ana sanayimiz 

sıfırdan araç tasarlayabilme kabiliyetine ulaşmıştır. 

Keza tedarik  sanayimiz de bu konuda ciddi ilerleme 

kaydetmiş ve araç projelerine hazır ürün projeleri 

sunmaya başlamıştır. Üretim ve ihracat rakamlarının 

sürekli artma eğilimi de ülkemiz otomotiv 

sanayiinin bir bütün olarak katma değer yaratma 

kabiliyetinin bir göstergesi olarak 

değerlendirilmelidir. 

2 Çevreye duyarlı yeni 

teknolojilerin geliştirilmesi 

desteklenecektir. 

Otomotiv sanayii teknik regülasyonlardaki 

gelişmelere uygun şekilde ürünlerini daha çevreci 

hale getirmek konusunda çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

3 Yurtiçinde elektronik, yazılım, 

elektrikli makine, ana metal, 

savunma sanayi gibi diğer 

sektörlerle işbirliği ve 

bütünleşme sağlanacaktır. 

Otomotiv sanayimiz ve ilgili sektörler arasında 

gerek Ar-Ge projesi seviyesinde gerek seri üretimde 

kullanılmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Başlangıç olması adına önemli bir adımı temsil 

etmekle beraber, bu konudaki çalışmaların daha 

artması gerek teknolojik gelişme gerek üretim 

rekabetçiliği adına gerekli ve önemli olarak 

değerlendirilmektedir. 

4 İç pazar ve küresel pazarların 

ihtiyaçlarına yönelik özgün 

tasarımlı araçlarla markalaşma 

özendirilecektir. 

Bu konudaki çalışmaları iki ana grupta 

değerlendirmek uygun olacaktır. İlki, sanayimizde 

faaliyet gösteren bazı yerli marka sahibi üreticiler 

gerek iç gerek dış pazarlar için kendi markalarını 

taşıyan ürünleri ile markalaşma çalışmalarını 

sürdürmektedir. İkinci olarak ise, yerli marka 

otomobil geliştirilmesi ele alınabilir. 2017 senesinde 

yaşanan gelişmeler ve takiben başlayan çalışmalar 

halen devam etmekte olup, yerli marka projesinin 

2019 – 2023 plan dönemi içerisinde devreye girmesi 

hedeflenmektedir. 11. Plan çalışmaları sırasında 

yerli marka projesine yönelik hazırlık çalışmalarının 

devam etmesi sebebiyle konu hakkında yeterli bilgi 

mevcut değildir. Ülkemizin gerek teknoloji 

geliştirme kabiliyetini arttırmak gerek ülkemizin 

kendi markası otomobile sahip olması adına önemli 

bir adım olarak görülen yerli marka projesine ilişkin 

gelişmeler 11. Plan döneminde ortaya çıkacaktır.  
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Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu Raporunda ise Onucu Kalkınma Planı Dönemi Genel 

Hedefleri kapsamında aşağıda belirtilen politikalar ve politika araçları benimsendiği takdirde, 

sanayinin üretimde gerekli atılımı yapabileceği tespit edilmiştir: 

 Kamu politika ve düzenlemelerinde kararlılık ve süreklilik,

 Kamu karar mekanizmalarında koordinasyonun ve verimliliğin sağlanması,

 İdari altyapının güçlendirilmesi,

 İç pazarda potansiyelin alım gücüne dönüştürülmesine yönelik vergisel

düzenlemeler, 

 Ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılarak bertarafı için gerekli hukuki

düzenlemelerin oluşturulması ve hurda işletmelerinin teşvik edilmesi, 

 Yaşlı araç parkının yeni araçlarla değiştirilmesini sağlayacak teşvik

mekanizmalarının oluşturulması, 

 Alternatif pazarlar için STA anlaşmalarının geliştirilmesi, ikili ticari ilişkiler

kapsamında otomotiv sanayii ürünlerinin yer almasının sağlanması, 

 Ar-Ge teşviklerinin çeşitlendirilerek sürdürülmesi ve Ar-Ge alt yapısının

tamamlanması, 

 Şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerinin arttırılması amacı

ile konsept oluşturma ve tasarım aşamasından başlayan tedarik zincirindeki uzun vadeli 

işbirlikleri ile bu süreçleri de kapsayan destek mekanizmalarının geliştirilmesi, 

 Otomotiv ürünlerine uygun oto-port nitelikli limanlar ve çevresindeki ulaştırma

altyapısının geliştirilmesi. 

Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu Raporu’nun Onuncu Kalkınma Planı Dönemi Genel 

Hedefleri başlığı altında otomotiv sanayinin üzerine düşen görevler ise aşağıdaki şekilde 

tespit edilmiştir: 

 Kapasite kullanımının optimizasyonu

o İç pazardaki talebin daha fazla karşılanmasına yönelik müşteri odaklı ürünlerin

geliştirilmesi, 

o Dış pazarlarda daha fazla aktivite gösterilmesi,

 Rekabet gücünün geliştirilerek arttırılması

o Verimlilik artışı ile maliyetin düşürülmesi,

o Tüm süreçlerde yenilikçi yaklaşımın benimsenmesi,
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 Tedarik zinciri yönetiminin geliştirilmesi

o Araç üreticisi ile tedarikçi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi,

o Tedarik zincirinde stratejik ortaklık kurulması.

Genel Politika ve Politika Araçlarına İlişkin Değerlendirme: 

Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu toplantısında yapılan değerlendirmeye göre; 

Koordinasyon: Onuncu Kalkınma Planı döneminde kamu idaresindeki çok başlılık ve 

bunun neden olduğu koordinasyon eksikliği maalesef devam etmiştir. Devletin otomotiv 

sanayiine yönelik ve bütün kurumlar tarafından üzerinde mutabakat sağlanan ve 

gerçekleştirilmesi için çaba harcanan otomotiv sektörüne yönelik ortak bir politikanın 

olmaması ve farklı kurumların farklı stratejiler hazırlaması nedeniyle kaynak ve enerji israfı 

gözlenmiştir. Bu nedenle birden çok kurumu farklı konular açısından ilgilendiren otomotiv 

sanayii için alınacak önlemlerin ve yapılacak iyileştirmelerin olabilmesi, ortak çalışma 

mekanizmaları geliştirilmesini gerektirmektedir. Otomotiv sanayinin ulaştığı konum 

dolayısıyla ekonomimiz için temsil ettiği önem dikkate alındığında ve özellikle sürekli artan 

küresel rekabet ve yatırım çekme çabaları ışığında, otomotiv sanayii ile  ilgili konuların 

koordinasyonunun giderek artan bir önem teşkil edeceği dikkatle değerlendirilmelidir.  

Vergisel düzenlemeler: Türkiye’de 2017 yılında taşıt araçları satışı üzerinden tahakkuk 

edilen ÖTV gelirleri kamunun toplam ÖTV gelirlerinin yüzde 16,1’ini oluşturmuştur. Yıllık 

MTV ve ÖTV dahil, Kurumlar Vergisi ve KDV hariç olmak üzere, otomotiv sektörü ülkenin 

toplam vergi gelirinin yüzde 5,6’sını oluşturmaktadır.  

Onuncu Kalkınma Planı döneminde ülkemizde otomotiv ürünlerine uygulanan vergi 

politikasında herhangi bir iyileştirme gözlenmemiştir. Aksine; dönem içerisinde gerek 

satınalma gerek yıllık kullanım vergilerinde ciddi artışlar meydana gelmiştir. Motorlu taşıtlar 

üzerindeki araç alım vergi yükünün, ülkemizin büyüme hedefleri ve sanayimizin küresel 

rekabetçiliği dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, sürdürülebilir büyüyen iç pazar için 

gereklidir. Sürdürülebilir iç pazar ise, yeni  yatırım çekmek konusundaki en önemli 

kriterlerden biridir.  

Öte yandan yatırım ve ihracat yapan otomotiv üreticileri için, KDV mevzuatından 

kaynaklanan vergi iadesi sürecindeki gecikmeler sebebiyle ciddi bir finansman ihtiyacı sorunu 

halen devam etmektedir.  
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Çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi: 4760 sayılı ÖTV Kanunu ekinde yer 

alan II sayılı liste kapsamına hibrit araçlar için ÖTV düzenlemesi getirilmesi olumlu 

değerlendirilmekte olup, alternatif yakıtlı araçların ilerleyen dönemde de teşvik edilmesinin 

faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması ve 

yaşlı araç parkı konusunda 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ile hurda araçlardan 

kaynaklanan atıkların önlenmesi ve çevreyi koruma amaçlı olarak bu araçların parçalarının 

toplanması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinin yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır. Yönetmelik hurda araçların geri kazanımı konusunda net hedefler 

belirlerken, üreticileri geri dönüştürülebilir araçlar üretmeleri konusunda da teşvik etmektedir. 

Yönetmelik AB Ömrünü Tamamlamış Araç Direktifi (2000/53/EC - End of Life Vehicle ELV 

Directive) ile uyumludur. Söz konusu Yönetmeliğin daha etkin uygulanabilmesini teminen, 

kamunun trafikte dolaşan ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı araçların piyasadan 

çekilmesini sağlayacak bir hukuki düzenleme yaparak, buna uygun bir teşvik mekanizması 

oluşturması ihtiyacı devam etmektedir. Bahse konu iyileştirmeler yapıldığı takdirde, mevcut 

Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama ve İşleme Tesislerinin ihtiyaç duyduğu hurda 

araç kapasitesi oluşacaktır.  

Onuncu Kalkınma Planı döneminde, bu raporun hazırlandığı Şubat 2018 tarihine dek, 

yaşlı araç parkının yeni araçlarla değiştirilmesini sağlayacak teşvik mekanizmalarının 

oluşturulması konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ülkemiz araç parkında 

bulunan araçların ciddi bölümü yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçlardan oluşmakta 

olup, 21 yaş ve üzeri araçlar toplam araç parkının yüzde 20’sini oluşturmaktadır (Otomobil, 

minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve özel amaçlı taşıt verileri analiz edilerek belirtilmiştir). 

Sanayimizin rekabet gücünü arttıracak en önemli unsurlardan olan iç pazarın canlandırılması, 

çevrenin korunması, trafikte can ve mal güvenliğinin korunması için kamunun en kısa 

zamanda bir hurda teşvik programı geliştirmesinde fayda görülmektedir. Şubat 2018 itibariyle 

TBMM’de görüşülmekte olan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nda, yaşlı araçların parktan 

çekilmesine ilişkin tedbir alınması konusunda gelişme olacağı öngörülmekle beraber, tasarıda 

yer alan 16 ve daha büyük yaştaki araçların hurda edilmesi ya da kayıt/tescilden silinerek 

ihraç edilmesi durumunda yerine alınacak araç için 10.000 TL’ye kadar ÖTV indirimi 

getirilmesine yönelik düzenlemenin, özellikle fiyat seviyesi yüksek olan ağır ticari araç 
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grubunda tüketicinin satın alma kararını teşvik etmek noktasında yetersiz kalacağı 

değerlendirilmektedir. 

2010 yılında “Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020)” Resmi Gazetede 

yayımlanmış, 2011 yılında ise İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) (2012-2023) Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. İDEP sera gazı emisyonlarını sınırlandırmaya 

yönelik ulusal koşullara uygun eylemler belirleyerek iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, 

iklim değişikliğinin etkilerinin yönetilerek dayanıklılığın artırılması ve böylece Türkiye’de 

iklim değişikliği ile mücadele ve uyumun teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Plan; enerji, 

binalar, sanayi, ulaştırma, atık, tarım, arazi kullanımı ve ormancılık, sektörler arası ortak 

konular, uyum konu başlıkları altında toplam 49 amaç, 107 hedef ve bunları sağlamak için 

541 eylemden oluşmaktadır. 

Benzer başlıklar altında  Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 2017 

yılında Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu eylem planlarının birbiri ile uyumlu olması ve 

kurumlararası koordinasyon oldukça önemlidir. İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) (2012-

2023) ülkemizin iklim değişikliği konusunda uyum ve azaltım stratejisi açısından önemli 

olup, hem diğer eylem planları ile uyumu hem de eylemlerin hayata geçirilmesi için tekrar 

değerlendirilmesi önerilmektedir.  

Serbest Ticaret Anlaşmaları: Onuncu Kalkınma Planı döneminde STA müzakereleri 

kapsamında kamu-özel sektör arasında yürütülen işbirliğinin, On Birinci Kalkınma Planı 

döneminde daha sistematik ve müzakere boyunca karşılıklı istişare şeklinde yürütülmesinde 

fayda görülmektedir.  

On Birinci Kalkınma Planı döneminde özellikle AB ile Türkiye arasındaki Gümrük 

Birliği’nin Modernizasyonu ve BREXIT süreci otomotiv sanayii açısından riskli olup, bu 

konularda kamu tarafından yürütülecek müzakerelerde otomotiv sanayii ile yakın işbirliği 

şarttır. 

Ar-Ge Teşvikleri: 5746 sayılı Kanun ile desteklenmekte olan Ar-Ge merkezleri ile Ar-

Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ve sanayi arasında etkin işbirliği sağlanması ve 

kalifiye insan gücünün yetişmesinde sanayimiz ve ülkemiz açısından önemli kazanımlar elde 

edilmiştir. Uygulamada Ar-Ge Merkezlerimizin daha verimli ve mevzuatın amacına uygun 

çalışabilmesi amacı düzenlenen Ar-Ge Reform paketi 6667 sayılı  “Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
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Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Nitelikli iş gücü, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, ülkemizin uluslararası 

rekabet gücünün artırılması, mevcut yatırımların desteklenmesi ve yeni yatırımların çekilmesi 

açısından Ar-Ge teşviklerinin özellikle inovasyon ekosistemini geliştirecek şekilde bütünsel 

bir anlayışla ele alınarak devamı son derece önemli görülmektedir. 

Ar-Ge Reform Paketi ile kurulacak olan tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezlerine 

sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlanmasının sağlanması ve tasarım merkezlerinin 

kurulmasıyla katma değerli üretim, markalaşma ve uluslararası pazarlara açılma yönünde 

önemli bir adım atılmış olması hedeflenmiştir. Öte yandan, 10.01.2017 Tarihli ve 29944 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmış 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında endüstriyel 

tasarımlarda birleşik ürünün görünümüne bağlı olan parçaların, birleşik ürüne orjinal 

görünümünü yeniden kazandırmak üzere onarım amacıyla kullanılmasında 3 yıllık sınırlı 

koruma hakkına eşdeğer parça kullanımı ile istisna sağlanmıştır. Bu yaklaşım otomotiv 

üreticilerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması açısından geriye doğru atılmış bir 

adım olup, ülkemizin teknolojik gelişim ve tasarım merkezi olma yönündeki politikası ile zıt 

bir yaklaşım yansıtmaktadır. Kanunda yer aldığı şekli ile Fikri Mülkiyet ile ilgili bir hususun 

esasen parçanın karayolu güvenliğini amaçlayan teknik bir şarta bağlanması Fikri Haklar 

açısından verilen emeğin korunması yaklaşımı ve mevzuatın özü ile çelişen bir husus olarak 

görülmektedir. Otomotiv sanayii bulunan ve dünya çapında üretim ve marka değerine sahip 

üreticileri barındıran ülkelerde yedek parçaların onarım amacıyla kullanılmasını sağlayan 

tasarım korumasının mevcut olduğu bilinmektedir. Otomotiv sanayine güç verecek, 

çalışmalarını ve gelecek yatırımlarını geliştirmesine olanak sağlayacak olan korumanın 6769 

sayılı Kanunda gerekli değişikliklerin yapılarak koruma altına alınması otomotiv sanayii 

açısından son derece önemli görülmektedir. 

Küresel seviyede teknoloji ve müşteri beklentilerine paralel olarak, ulaşım ve 

hareketliliğin hızla geliştiği bu son dönemde araçların ve hizmetlerin kullanıcılara verimli 

çözümler sunması bir zorunluluk haline gelmiştir. Global trendlerin takip edilmesi, yeni 

teknolojiler geliştirilmesi, verimlilik, güvenlik ve çevre konularında sürekli yenilik ve 

gelişmenin teminatı, önemli kilit noktası Ar-Ge faaliyetleridir.  

Yüksek teknoloji ve değişen müşteri beklentileri nedeniyle Otomotiv Ar-Ge’si son 

derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Hızla gelişen iletişim çağında sistemlerin ve altyapının 
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önemi gittikçe artmaktadır. Bu çerçevede, ortak ihtiyaçlar ve rekabet öncesi işbirliği 

kapsamında üreticiler strateji geliştirme, çözümler sunma ve belirli temel standartları 

oluşturma gibi konularda ortak çalışma faaliyetleri yürütmektedirler. 

AB ve küresel seviyede otomotiv sektörü Ar-Ge faaliyetlerini aşağıdaki konular 

çerçevesinde yürütmektedir: 

1. Hareketlilik ve Ulaşım

İnsan ve yük ulaşım sistemlerinde ulaşılabilir, güvenli ve çeşitliliği olan verimli 

çözümler sunmak, bugünün ve yarının taleplerini karşılayabilmek. 

2. Enerji ve Çevre

Verimli enerji kullanımına sahip araçlar, uyarlanabilir ve duyarlı trafik kontrol 

sistemleri ve altyapıları ile desteklenen temiz, enerji verimliliği olan, güvenli ve sürdürülebilir 

ulaşım sistemleri tasarlamak. 

3. Güvenlik

Sürekli gelişen iletişim teknolojileri doğrultusunda araçların ve sistemlerin güvenliğini 

sağlamak, kazaları minimuma indirmek, gelişen teknoloji kullanımı sonucu ortaya çıkan 

“büyük veri” güvenliğini temin etmek. 

4. Sürdürülebilir Rekabetçilik

Artan global rekabetçilik koşulları çerçevesinde sürdürülebilir rekabetçiliği korumak 

adına; yeni teknolojileri takip etmek/geliştirmek, müşteri beklentilerine uygun yeni ürünler 

sunmak, üretim süreçlerini iyileştirmek, tasarım ve üretim yetkinliğini artırmak. 

Türkiye ve dünyada üreticilerin ortak bir platformda çalışmalar yürütmesine ve çeşitli 

devlet destekleri almasına imkân veren programlar bulunmakta olup, sanayimiz olarak söz 

konusu projelere aktif katılım sağlanmasının son derece gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  

Ülkemizde de gelişen teknolojiler ile bağlantılı olarak yeni teknolojilerin 

geliştirilmesine yönelik Ar-Ge Teşvik altyapılarının oluşturulması son derece önemlidir. 

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Çerçeve Programları, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve 

içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir 

fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. 

Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik 
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Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu 

tarafından yürütülecektir. Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek 

oranları aşağıda yer almaktadır: 

• Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : yüzde 100

• Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : yüzde 70 (Kar amacı gütmeyen

kuruluşlar için : yüzde 100) 

• Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : yüzde 100

• ERC projeleri : yüzde 100

• Marie Sklodowska-Curie projeleri : yüzde 100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund

projeleri hariç) 

Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise yüzde 70’i bulan oranlarda 

fonlanmaktadır. 

Lojistik Altyapısı: Bir aracın toplam maliyet yapısı içinde lojistik maliyetinin payı 

tedarik zinciri yönetimi kapsamında yaklaşık yüzde 10’dur. Bu nedenle lojistik maliyetlerin 

azaltılması, sanayinin rekabet gücünü arttıracak önemli bir unsurdur. Düşük maliyetlerle 

gerçekleştirilen kaliteli yük taşımacılığı, üretim zincirlerinin etkinliği ile doğrudan ilişkisi 

sebebiyle, ekonomik rekabet gücünün temel belirleyicilerindendir. Ülkelerin lojistik 

zincirlerinin göreceli etkinliği, endüstriyel rekabet gücünün arttırılması ve sürdürülebilir dış 

yatırımların kazanılması açısından hayati öneme sahiptir. Ancak, Türkiye 2012 tarihinde 

ulaştığı seviyeyi koruyamamış ve Lojistik Performans Endeksi sıralamasında geri kalmaya 

başlamıştır.  

Türkiye’nin lojistik alt ölçütler açısından en güçlü olduğu alanlar altyapı ve zamanında 

teslimat performansı, en zayıf olduğu alanlar ise gümrük işlemlerinin etkinliği ve lojistik 

hizmetlerin kalitesidir. Uzun vadede sürdürülebilir bir performans için tüm taşımacılık 

türlerinin avantajlı olduğu yerlerde kullanıldığı, dengeli bir ulaştırma sisteminin kurulması 

önemlidir. Bu kapsamda söz konusu alt ölçütler açısından ülkemizdeki mevcut durumun daha 

iyileştirilmesi için alınması gereken tüm tedbirlerin incelenmesi faydalı olacaktır.  

Tedarik Sanayi: Ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık +1.000 tedarikçi bulunmaktadır. 

Yoğun olarak Marmara bölgesinde konumlanan Tedarik Sanayii ağırlıklı olarak mekanik 

parçalar, plastik/kauçuk parçalar ve sac işleme konularında tecrübe ve uzmanlık sahibidir.  
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Türkiye tedarik sanayi firmaları ölçeklerine göre üç ayrı gruba ayrılabilir: 

 Birinci grup; tüm yönleri ile gelişmiş, dış pazarlarda rekabet gücüne sahip, organize

olmuş, kaliteleri kanıtlanmış firmalar şeklinde tanımlanabilir. 

 İkinci grup; daha çok orta ölçekli, yarı organize olmuş, büyük ölçüde piyasaya çalışan

ancak ana sanayinin ve birinci halka yan sanayinin ihtiyaçlarını da karşılamakla birlikte 

genelde yedek parça piyasasına hitap eden firmalardır. 

 Üçüncü grup; küçük ölçekli, atölye bazında çalışan ve iç piyasada tamamen yedek

parça ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışan iyi organize olamamış firmalar olarak 

tanımlanabilir.  

Türkiye Otomotiv Sanayiinde toplam istihdam  yaklaşık olarak 370 bin kişi olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu rakamın yaklaşık 60 bin kişilik kısmı otomotiv ana sanayisinde, 310 

bin kişilik kısmı ise otomotiv tedarik sanayisinde bulunduğu tahmin edilmektedir.  

Türkiye’nin otomotiv tedarik sanayiinde en çok ihraç ettiği ürün grubu: Otomotiv gövde 

aksamları (yüzde 42) ve küresel ithalat hacminde en çok paya sahip olduğu ürün grubu ise: 

Şasi ve aktarma organları (yüzde 4,2) olarak saptanmıştır. Öte yandan, Şasi ve aktarma 

organları ürün grubu (yüzde 2,8) ihracatta en çok büyüme kaydeden ürün grubu olmuş, en çok 

daralma kaydeden ürün grubu ise tekerlek ve şambriyel (yüzde -14,5) olarak belirlenmiştir 6  

Şekil 15: Türkiye Tedarik Sanayii İhracatı Ürün Gruplarının Payları 

Kaynak: TAYSAD 

6 Kaynak: TAYSAD 



41 

Araçlardaki teknolojik içeriğin gelişmesine paralel elektronik parça kullanımının 

artmasıyla, bu alanda rekabetçi faaliyet ve birikimi hemen hemen bulunmayan ülkemiz 

tedarik sanayiinin rekabet gücünün azalması dolayısıyla ithalat artışı riski bulunmaktadır. 

Gelecekte araç maliyetinin önemli kısmını teşkil edecek ürün gruplarının yerli tasarım ve 

imalatıyla ilgili özel teşvikler sağlanması gereklidir.  

Değerlendirilmesi  gereken ve öne çıkan konular ise; 

 Ülkemizdeki tedarikçilerin yurt dışı yatırımları artma eğilimindedir. Değişik 

sebeplerle özellikle Doğu Avrupa’da yatırım yapan tedarikçi sayısında artma eğilimi 

gözükmektedir. Bu gelişmenin olumlu olduğu kadar düşündürücü sonuçları da olacağı 

aşikardır ve dikkatle değerlendirilmesi gereklidir.  

 Ticari araç gruplarındaki düşük üretim adetleri, yerlileştirme çabalarının fizibilitesinin

olumsuz çıkmasına sebep olmaktadır. 

 Halihazırda güçlü olduğumuz alanlarda da gelişen teknolojiler çerçevesinde

rekabetçiliğimizi kaybetme riski bulunmaktadır. 

 Başta Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere bölgesel ükelerle tedarik

sanayii alanında rekabet artmaktadır. 

 Yerlileştirmeyi arttırma çalışmalarında ilk aşamada dikkate alınması gereken ve

sağlayacağı katma değerin en yüksek olacağı alan ise hammadde ihtiyacıdır. Bu alanda öne 

çıkan hammaddeler ise yeni nasil saçlar, mühendislik plastiği ve alüminyumdur.  

Türkiye’de Tedarik Sanayiinin Güçlü Olduğu Alanları aşağıdaki şekilde listelemek 

mümkündür: 

 Sac parçalar (Soğuk şekil verme)

 Cam

 Enjeksiyon sistemi

 Egzoz sistemleri

 Akü

 Lastik

 Kablo tesisatı

 Soğutma sistemi

 Araç içi emniyet sistemi (Hava yastığı & emniyet kemeri)

 Plastik parçalar
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 Kauçuk parçalar

 Koltuk

 İç trim parçaları

 Dövme parçalar

 Jant

 Yakıt deposu

 Süspansiyon sistemleri ve parçaları

 Kumaş

 Fren diski

 Aydınlatma sistemi

 Hortum, boru

Tedarik sanayiimiz açısından fırsat olabilecek alanlar ise şöyledir: 

 Klima kompresör ve kondansatör

 Motor

 Vites kutusu

 Fren sistemleri (Balata, Kaliper, ABS, ESP, Booster..)

 Yeni nesil yakıt sistemleri (Fuel cell, hybrid)

 Yeni nesil şanzıman

 Radyatör ve Intercooler

 Yağ, vakum, su pompaları

 Kontrol üniteleri (ECU, BCU, TCU)

 EV için elektrik motorları

 EV için batarya

 V2X sistemleri

 Elektrikli gaz pedalı

 Araç içi eğlence ve bilgi sistemleri

 Semi-kondüktör

 Sensörler

 Elektrikli direksiyon

 Kamera
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 Kumanda, sinyal kolları

 Marş motoru

 ADAS

 Sac parçalar (sıcak şekil verme)

 Katalitik konvertör içi

 Soğuk dövme parçalar

 Senkromeç grubu dişliler

 Ön ve arka aks (Ağır Ticari Araçlar)

 Retarder (Ağır Ticari Araçlar)

 Büyük ebatlı döküm parçaları

 Rulman

Otomotiv Sanayiinin Üzerine Düşen Ödevlerin Yerine Getirilmesi 

Onuncu Kalkınma Planı döneminde otomotiv sanayiinin gelişim trendi incelendiğinde, 

kendisine düşen görevleri ne derece ciddiye aldığı da görülmektedir. Sanayimiz bugün geldiği 

noktada dünyadaki toplam otomotiv üretiminin yaklaşık yüzde 2’sini gerçekleştirmektedir. 

2014-2017 yılları arasında toplam otomotiv üretimi yüzde 45 oranında artarak, 1,7 

milyon seviyesine ulaşmıştır. Bu artışın tamamı Türkiye’deki mevcut OEM’lerin yeni ürün ve 

kapasite arttırımı yatırımlarından kaynaklanmıştır. Özellikle son yıllarda devreye giren yeni 

otomobil projeleri sayesinde otomobil üretimi son 4 yılda yüzde 56 artmış, ülkemiz, önemli 

bir ticari araç üretim üssü olmanın yanı sıra, önde gelen bir otomobil üretim üssü konumuna 

ulaşmıştır.  

Sanayimizin toplam kapasite kullanım oranı, 2014 yılında yüzde 70 iken, 2017 yılında 

bu oran yüzde 88’e yükselmiştir.    

Otomobil üretiminde kapasite kullanımına bakıldığında ise 2014 yılı için yüzde 62 olan 

kapasite kullanım oranın 2017 yılında yüzde 94 gibi çok ciddi bir seviyeye yükseldiği 

görülmektedir. 1995 yılından bu yana greenfield olarak adlandırılan komple yeni bir otomotiv 

yatırımının ülkemize gelmediğini, ulaşılan kapasitenin mevcut üreticilerin kapasite artırımı ve 

yeni ürün yatırımları ile oluştuğunun vurgulanması gereken bir husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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Tablo 14: Türk Otomotiv Sanayii Kapasite Kullanımı 

2014 2015 2016 2017 17/14 Değişim 

Toplam Kapasite  1.681.080     1.693.880     1.730.380     1.917.437  %14 

Toplam Üretim  1.170.445     1.358.796     1.485.927     1.695.731  %43 

Kapasite Kullanım Oranı 

(yüzde) 
70 80 86 88 - 

Kaynak: OSD Üyeleri 

Not: Traktör hariç verilerdir. 

Yaşanan bu üretim artışı ihracat kaynaklı olup, sanayimiz 2017 itibariyle toplam 

üretiminin yüzde 79’unu ihraç etmektedir. 2014 yılından bu yana toplam araç ihracatı yüzde 

51 artmış, otomobil ihracatı ise yüzde 58 yükselmiştir. Dolar bazında ihracat verilerine 

bakıldığında ana sanayi ihracatının 2014-2017 yılları arasında yüzde 44, yan sanayi 

ihracatının ise yüzde 4 arttığı görülmektedir. 

Otomotiv sanayii ihracatı, son 12 yıldır tüm sektörler arasında birinci sıradaki yerini 

korumakta olup, 2017 itibariyle Türkiye toplam ihracatının yüzde 18,2’sini gerçekleştirmiştir.  

Daralma işaretleri veren iç pazara rağmen, ihracat ile desteklenerek büyüyen bir üretici 

konumunda olan Türk otomotiv sanayii için, mevcut yatırımların desteklenmesi ve yeni 

yatırımların çekilmesi adına çalışmalar yapılması büyük öneme sahip olarak 

değerlendirilmektedir. 

Otomotiv sanayiindeki küresel gelişmeler ve rekabet çerçevesinde otomotiv üreticileri, 

ilk kademe direkt tedarikçilerle olan işbirliklerini artırmış olup, küresel işbirliği içerisinde 

tasarımdan üretime uzanan bir değer zincirinde bu tedarikçilerle çalışmaktadır. Gittikçe artan 

bir şekilde gündeme gelen otomotiv oyuncuları ile IT/Elektronik şirketleri işbirliği girişimleri 

de dikkat edilmesi gereken bir gelişmedir.  Araçlardaki teknolojik içeriğin gelişmesine paralel 

elektronik parça kullanımının artmasıyla, bu alanda kabiliyeti geliştirme ihtiyacı olan 

sanayiinin rekabet gücünün azalması dolayısıyla ithalat artışı riski bulunmaktadır. Otomotiv 

sanayinin küresel ortaklıkları sayesinde gelişen teknolojilere ulaşmanın mümkün olacağı, 

gelecekte araç maliyetinin önemli kısmını teşkil edecek ürün gruplarının yerli tasarım ve 

imalatıyla ilgili özel teşvikler sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bu zorlu rekabet ortamında, otomotiv sanayiinin sürdürülebilir rekabetçiliğini devam 

ettirmek ve geliştirmek adına ana ve tedarik sanayiinin birbirini daha iyi anlaması ve 

aralarındaki işbirliği mekanizmalarını geliştirmeleri amacıyla ana sanayii tarafından son 3 

yıldır Tedarik Sanayi Memnuniyet Anketi düzenlenmektedir. Bu çerçevede, ana sanayiinin 
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tedarik sanayi ile olan ilişkilerini objektif bir şekilde ve gizlilik bazında değerlendirmek, 

durum tespiti yapmak, alınması gereken tedbirleri saptamak, sorunları ve çözüm önerilerini 

tedarik sanayinin eğilimini yansıtacak şekilde ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

Ülkemizin uluslararası pazarlarda sürdürülebilir rekabetçiliğinin korunması, sanayiinin 

çevreye duyarlı bir üretim anlayışını benimsemesiyle sağlanabilir. Bu itibarla Onuncu 

Kalkınma Planı Döneminde otomotiv sanayii geliştirmekte olduğu yeni motor teknolojileri ve 

etkin emisyon kontrol sistemleri ile çevrenin korunması ve emisyon azaltımı konusunda 

sürekli iyileştirme sağlamıştır. AB’de Euro Emisyon Standartları ile egzozdan çıkan zararlı 

gaz ve partikülleri azaltma programı uygulanmakta olup, ülkemizde bu konudaki AB  teknik  

mevzuatını Euro emisyon standartları açısından  uygulamaktadır.  

Mevcut durumda, ülkemizde hafif hizmet araçlarında (715/2007/AT) Euro 6 emisyon 

seviyesi zorunludur.  Euro 1 ile kıyaslandığında 2018 yılı başındaki Euro 6 geçişiyle birlikte 

dizel binek araçlardan havaya salınan zararlı partikül (PM) miktarında yüzde 96 azaltım 

gerçekleşmiştir. Euro 6 geçişiyle birlikte dizel binek araçlardan salınan NOx emisyonu ise 

Euro 3 seviyesine göre yüzde 84 azalmıştır. 

Ağır hizmet araçlarında (595/2009/AT) 01.01.2016 itibariyle Euro VI emisyon 

seviyesine geçilmiştir. Bu geçiş ile, gelişmiş motor ve «after-treatment» sistemleriyle Euro I 

seviyesine kıyasla ağır hizmet araçları zararlı kirleticilerde  yüzde 98’e varan ciddi azaltım 

sağlanmıştır. (NOx emisyonu yüzde 95, PM emisyonu ise yüzde 98 azalmıştır.) 

Türk Otomotiv Sanayii Genel Değerlendirme 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, 01.01.1996 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Gümrük 

Birliği; AB ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımın büyümesini desteklemiş ve rekabet 

ortamını canlandırmıştır. Artan ticaret hacmi ve rekabetle birlikte firmaların yeni model 

geliştirme ve kalite iyileştirici yatırımları artmış, Türk Otomotiv Sanayii küresel bir otomotiv 

üretim merkezi haline dönüşmüştür. 1996-2017 yılları arasında toplam 16,165 milyar ABD 

doları otomotiv ana sanayi yatırımı gerçekleştirilmiş, üretim kapasitesi 3, üretim ise 6 katına 

çıkmış, ihracat 39 bin adet seviyesinden 1 milyon 333 bin adet seviyesine ulaşmıştır. 1996 

yılında  1,9 milyar ABD doları dış ticaret açığı veren sanayi, 2017 yılında 6,518 milyar ABD 

doları dış ticaret fazlası vererek tarihi rekor seviyeye ulaşmıştır. 
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Şekil 16: Otomotiv Sanayi Gelişimi (1996 – 2017 Yılları Karşılaştırma) 

Kaynak: OSD 

Üretim Kapasitesi 

Uzun yıllar rekabetçi çalışma gücü ve kalite anlayışı ile otomotiv yatırımlarını çekmeyi 

başaran Türk Otomotiv Sanayiine “greenfield” olarak adlandırılan komple yeni yatırımların 

en son 1995 yılında geldiği görülmektedir. 1995 yılından bugüne 500 bin seviyesinden 2 

milyon adet seviyesine yaklaşan üretim kapasitesi,  mevcut üreticilerin yeni proje ve kapasite 

arttırım yatırımları ile gerçekleşmiştir. Küresel olarak otomotiv sanayiinin bugün ulaştığı 

noktada yeni yatırım çekmek ve mevcut yatırımları sürdürmek artık ayrı bir değer seti 

gerektirmektedir. 

Şekil 17: Üretim Kapasitesi ve Yeni Yatırımlar 

Kaynak: OSD 

* Traktör dahil verileri göstermektedir.
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2006 – 2017 yılları arasında otomotiv sanayi üretim kapasitesi yüzde 59 artış 

göstermiştir. Son yıllarda devreye giren yeni otomobil projelerinin etkisi ile otomobil üretim 

kapasitesindeki artış dikkat çekmektedir. 

Şekil 18: Otomotiv Sanayii Üretim Kapasitesi Gelişimi (2006 – 2017) 

Kaynak: OSD 

Üretim

Son 10 yıllık dönemde otomotiv sanayii üretiminin gelişimine bakıldığında ticari araç 

üretiminin yüzde 5, otomobil üretiminin ise yüzde 84 seviyesinde arttığı görülmektedir. 2015, 

2016 ve 2017 yıllarında üst üste üretim rekoru kıran sanayinin toplam üretimi 1 milyon 696 

bin adet seviyesine ulaşmıştır. OICA’nın açıklamış olduğu 2017 yılı üretim verilerine göre 

Türkiye’nin otomotiv sanayi üretiminin toplam dünya üretimi içinde aldığı pay yüzde 1,7 

seviyesine gelmiş, kapasite kullanım oranı yüzde 88 ile yeni bir rekora daha imza atılmıştır. 
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Şekil 19: Üretim Gelişimi (2008 – 2017) 

(x1000 Adet) 

Kaynak: OICA, OSD 

OICA’nın açıklamış olduğu 2017 yılı global üretim verilerine göre Türkiye; 

Dünyada; 

 Toplam otomotivde 14. sırada

 Otomobilde 15. sırada

 Hafif ticaride 8. sırada

 Ağır ticaride 12. sırada

Avrupa Birliği’nde ise; 

 Toplam otomotivde 5. sırada

 Otomobilde 6. sırada

 Hafif ticaride 2. sırada

 Ağır ticaride 3. sırada yer almaktadır.

Pazar 

Son 10 yıllık dönemde otomotiv pazarının gelişimine bakıldığında, tarihsel rekor 

yaşanan  2015 yılından sonra pazarın yavaşlama eğiliminde olduğu görülmektedir. 2017 

yılında 1 milyon seviyesinin altında kalan otomotiv pazarının yüzde 64’ü ithal araçlardan 

oluşmuştur.  
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Şekil 20: Pazar Gelişimi (2008 – 2017) 

(x1000 Adet) 

Kaynak: ODD, OSD 

2015-2017 döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında hafif dalgalanma 

yaşanırken, ağır ticari araç grubunda 2016 yılında yüzde 44 daralma yaşanmış, 2017 yılında 

ise pazar 2016 yılına paralel seyretmiştir.  Kamyon ve otobüslerin oluşturduğu ağır ticari araç 

pazarı ekonomideki iniş ve çıkışların önemli bir habercisi olarak değerlendirilmektedir. 

Malların ve insanların bir yerden bir yere hareketini sağlayan bu araçların satışlarının bu 

derece ciddi seviyede daralması sanayimiz rekabetçiliğini ciddi şekilde olumsuz 

etkilemektedir.  

Şekil 21: Araç Tipi Bazında Pazar Gelişimi (2015 – 2017) 

(x1000 Adet) 

Kaynak: ODD, OSD 
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Dış Ticaret

Son 10 yıllık dönemde ihracat gelişimine bakıldığında, 2012 yılından bugüne ihracat 

adetlerinde ciddi artış kaydedildiği görülmektedir. 2008 yılına göre otomobil ihracatı yüzde 

76, ticari araç ihracatı ise yüzde 7 artış göstermiştir. 2017 yılında üretilen her 100 aracın 79’u 

ihraç edilmiş olup, üretim ihracat odaklı olarak büyümeye devam etmektedir. 

Şekil 22: İhracat Gelişimi (2008 – 2017) 

(x1000 Adet) 

Kaynak: OSD 

12 yıldır sektörel ihracat sıralamasında lider konumda olan Otomotiv Sanayii, 2017 

yılında gerçekleştirdiği 29 milyar ABD dolarlık ihracat ile Türkiye ihracatının yüzde 18’ini 

gerçekleştirmiştir. Ana sanayi grubunda 2017 ihracatının yüzde 82’si AB ülkelerine 

gerçekleştirilmiştir. AB’ye ihracat yapan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye, AB’nin 

ihraç pazarları arasında üçüncü sırada yer almaktadır.  

Şekil 23: İhracat Tutarı Gelişimi (2008 – 2017) 

(x milyon $ / €)

Kaynak: UİB 
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Şekil 24: İhracat Pazarlarımız (2017) 

Kaynak: UİB

Şekil 25: AB İhracat Payımızın Gelişimi 

Kaynak: UİB Ülke Grubu ve Dolar Bazında İhracat Rakamları (Ana Sanayi) 
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Şekil 26: Türkiye – AB Otomotiv Sanayi Dış Ticareti (9 Ay 2017) 

Ekonomiye Sağlanan Katkı 

1 kişilik istihdam artışının, diğer sektörlerde 4 kişilik istihdam artışına yol açtığı 

hesaplanan otomotiv sanayiinin ülkemizde yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağladığı 

değerlendirilmektedir. GSMH içinde yüzde 4’lük paya sahip olan otomotiv sanayii, sanayi 

üretiminin yüzde 6,6’sını, imalat sanayi üretiminin yüzde 8,14’ünü oluşturmaktadır.7  

7 Kaynak: TSKB 
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Ülke ekonomisine sağladığı katkı ile önemli bir yere sahip olan otomotiv sektörü, 2017 

yılında taşıt araçları satışı üzerinden tahakkuk edilen ÖTV gelirleri kamunun toplam ÖTV 

gelirlerinin yüzde 16,1’ini oluşturmuştur. Kurumlar Vergisi ve KDV hariç olmak üzere, 

sadece motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve otomotiv ürünlerinden alınan ÖTV dikkate 

alındığında,  otomotiv sektörü ülkenin toplam vergi gelirinin yüzde 5,6’sını oluşturmaktadır.  

Şekil 27: Türk Otomotiv Sanayiinin GSMH’ye Katkısı 

Otomotiv Sanayiinin Uzun Vadeli Gelişim Öngörülerinin Değerlendirilmesi 

Genel hedefler ve değerlendirmelerin ardından Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu 

Raporu’nda otomotiv sanayiinin 2014-2018 dönemi için yapılan uzun vadeli gelişim 

öngörüleri ve gerçekleşme durumu aşağıda değerlendirilmektedir. 

Küresel Pazar ve Üretim Öngörüleri 

Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu toplantıları döneminde yapılan analizlere göre, 

bağımsız araştırma firması LMC’nin raporuna göre 2014-2017 döneminde; 

 Gerçekleşen küresel otomotiv pazarının, Onuncu Kalkınma Planında yer alan

tahminlerin ortalamada yüzde 12 seviyesinde gerisinde kaldığı, 

 Gerçekleşen küresel otomotiv üretiminin, Onuncu Kalkınma Planında yer alan

tahminlerin ortalamada yüzde 14 seviyesinde gerisinde kaldığı, 

görülmektedir. 
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  Şekil 28: Onuncu Kalkınma Planı Uzun Vadeli Hedefler – Küresel Pazar 

 Şekil 29: Onuncu Kalkınma Planı Uzun Vadeli Hedefler – Küresel Üretim 

Türkiye Pazar Talep Öngörüleri 

ODD ve akademisyenler tarafından geliştirilen ekonometrik analiz çerçevesinde 

otomotiv ve otomobil talebini etkileyen iktisadi faktörlerin neler olabileceği genel hatları ile 

tespit edilmiştir. Çalışmada Türkiye’de tüm segmentlerin içinde yer aldığı toplam otomotiv 

talebi, yapılan analizler çerçevesinde, şu şekilde modellenmişti: 

QD = f ( P, Y, PA, KSOS, KR, F, DÖVİZ) 

Burada kullanılan değişkenler aşağıda verilmiştir; 

QD = Talep (Adet) 

P  =  Ortalama birim fiyatı (reel) 
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Y = Tüketici geliri (reel) 

PA = Tamamlayıcı ürün olarak akaryakıt birim fiyatı (reel) 

KSOS = Kaydı silinen araç sayısı (adet) 

KR = Bireysel kredi hacmi (reel) 

F  = Kredi faizi 

DÖVİZ = Yabancı para / TL (nominal ve reel) 

Aynı dönemde ODD verileriyle esneklik katsayıları hesaplandığında elde edilen 

sonuçlar da aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.  

 Tablo 15: ODD Verileriyle  (Otomotiv) Kısa ve Uzun Dönem Esneklik Katsayıları 

OTOMOTİV Kısa Dönem Uzun Dönem 

Fiyat Esnekliği -3.5261 -0.52477 

Gelir Esnekliği 1.1031 1.8702 

Kredi Hacmi Esnekliği 1.0570 0.59027 

Tablo 16: ODD Verileriyle  (Otomobil ) Kısa ve Uzun Dönem Esneklik Katsayıları 

OTOMOBİL Kısa Dönem Uzun Dönem 

Fiyat Esnekliği -4.8885 -1.2052 

Gelir Esnekliği 3.2407 2.0701 

Kredi Hacmi Esnekliği 0.41694 0.71291 

Onuncu Kalkınma Planı dönemi için geliştirilen modeller arasından istatistiksel olarak 

tespit edilen en anlamlı model, içinde ortalama reel araç fiyatı, reel gelir ve reel taşıt kredisi 

hacmi değişkenlerinin bulunduğu model olmuştur. 

Bu noktada denilebilir ki kısa ve uzun dönemde otomobil ve otomotiv pazar talebi gelir 

ve kredi hacmi ile pozitif ilişkilidir. Talebi negatif etkileyen değişken ise fiyattır. Çeşitli 

nedenlerle meydana gelen fiyat artışları talebi olumsuz etkilemektedir. 

Otomotiv ve otomobil pazar talebi modelinin tahmin sonuçları yüzde 2,2 (kötümser 

tahmin), yüzde 5,5 ve yüzde 8,0 (iyimser tahmin) olarak Tablo 17 ve Tablo 18’de yer 

almaktadır. 
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Şekil 30: Otomotiv Pazar Talep Tahminleri (%2,2 - %5,5 - %8,0) 

Tablo 17: Otomotiv Pazar Talep Tahminleri (%2,2 - %5,5 - %8,0) 

TOPLAM OTOMOTİV PAZARI SATIŞ ADETLERİ, (x000 adet) 

YIL GERÇEKLEŞME 
MODEL-

TAHMİN (%5,5) 

BÜYÜME 

(%) 

MODEL-

TAHMİN (%2,2) 

MODEL-

TAHMİN 

(%8,0) 

2010 793 9,2 

2011 911 8,8 

2012 818 853 2,1 824 875 

2013 893 920 4,0 836 987 

2014 807 1.019 2,9 873 1.143 

2015 1.011 1.127 6,1 909 1.321 

2016 1.008 1.246 3,2 946 1.527 

2017 980 1.360 5,5 985 1.760 

 Kaynak: ODD 

Şekil 31: Otomobil Pazar Talep Tahminleri (%2,2 - %5,5 - %8,0) 
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Tablo 18: Otomobil Pazar Talep Tahminleri (%2,2 - %5,5 - %8,0) 

TOPLAM OTOMOBİL PAZARI SATIŞ ADETLERİ (x000 adet) 

YIL GERÇEKLEŞME 
MODEL-

TAHMİN (%5,5) 

BÜYÜME 

(%) 

MODEL-

TAHMİN (%2,2) 

MODEL-

TAHMİN (%8,0) 

2010 510 9,2 

2011 594 8,8 

2012 556 563 2,1 542 580 

2013 665 608 4,0 547 658 

2014 587 682 2,9 574 774 

2015 726 761 6,1 600 907 

2016 757 850 3,2 627 1.064 

2017 723 947 5,5 653 1.250 

 Kaynak: ODD 

Onuncu Kalkınma Planı döneminde gerçekleşen büyümenin yüzde 5,5 büyümeden daha 

düşük seyretmesi, yaşanan vergi artışları ve BDDK kararları nedeni ile kötümer senaryoya 

daha yakın bir gerçekleşme görülmektedir. 

Türkiye Üretim ve İhracat Öngörüleri: 

Onuncu Kalkınma Planı döneminde otomotiv sanayi üretiminin, GSMH’nın yüzde 5,5 

büyümesi senaryosunun üzerinde bir performans ile sonuçlandığı gözlenmektedir. Bunun 

temelinde yatan nedenin son dönemde devreye giren yeni otomobil projelerinin etkisi ile 

öngörülenin üzerinde artan ihracat adetleri olduğu değerlendirilmektedir.  

 Şekil 32: Onuncu Kalkınma Planı Uzun Vadeli Hedefler – Üretim 
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Şekil 33: Onuncu Kalkınma Planı Uzun Vadeli Hedefler – İhracat 

2.3.2. Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler, Güçlü Yönler, 

Sorunlar, Darboğazlar, Fırsatlar 

On Birinci Kalkınma Planı dönemindeki gelişmelere yönelik politikaların 

belirlenebilmesi için durum tespiti yapılması gerekli ve faydalı olacaktır. Bu amaç için GZFT 

(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) yöntemi kullanılacaktır. 

Güçlü Yönler 

• İnsan Kaynakları

o Mevcut Nitelikli İş Gücü

o Tecrübeli Yönetim ve Teknik Kadro

• Otomotiv Sanayi Tecrübesi

• Kuvvetli ve Uzun Süreli İş Ortaklıkları

• Operasyonel Performans

o Rekabetçi Maliyet

o Yüksek Ürün Kalitesi

o Ar-Ge ve Mühendislik Kabiliyeti

o Esnek Üretim

• Tedarik Sanayi

o Katma Değeri Düşük Ürünlerde Kuvvetli Tedarik Sanayi

• İhracat Odaklı Sanayi

o Gümrük Birliği
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• Organize STK’lar

• Küresel Teknik Mevzuata Uyum

Zayıf Yönler 

• İnsan Kaynakları

o Mavi Yaka İş Gücü Eksikliği

o Gri Yaka (Yükselen trend) Personel Yetiştirme Kabiliyeti

• Sektör Kamu İlişkileri

• Altyapı

o Otomotiv Test Merkezi

o Lojistik Altyapısı

o Çevreye Duyarlı Araçlara Yönelik Altyapı

• Tedarik Sanayi

o Katma Değeri Yüksek / Yüksek Teknoloji Ürünlerde Zayıf Tedarik Sanayi

o Bazı Temel Hammaddelerin Yerli Temin Edilememesi

• Pazar

o Vergi Yükü Sebebiyle Baskı Altındaki Pazar

o Üretim İhracat Dengesi

o İç Pazar Yerli / İthal denge (sizliği) si

• İhracatta AB’ye Olan Bağımlılık

• Sektörler Arası Entegrasyon ve Rekabet Öncesi İşbirliği

• Rekabet Halinde Olunan Ülkelere Göre Göreceli Yüksek Enerji Fiyatları ve İşçilik

Maliyeti 

Fırsatlar 

• Yakın Coğrafyada Bulunan Ülkelerle STA İmzalanması

• Doymamış İç Pazar

• Araç Parkı Yaşı

• Veri Ekonomisi

• Türkiye’de Büyüyen Orta Sınıf

• Avrupa, Asya ve MENA Pazarlarına Olan Yakın Coğrafi Konum

• Yerli Marka Otomobilin Olmaması

• Kamu Alımlarında Yerli Üretime Yönelik Destek



60 

Tehditler 

• Küresel

o Brexit / Hedef Ülkelerle STA Yapılması Konusunda Karşılaşılan Sorunlar

o Korumacılık Eğilimlerinin Yükselişi

o Dünyadaki Hızlı Teknolojik Değişimler

o Paylaşımlı Mobilite ve Akıllı Ulaşım Eğilimleri

o Dünyadaki Kapasite Fazlası

o Y/Z Kuşağının Otomobil Konusundaki Yaklaşımı

• Yerel

o Öngörülebilirlik

o Kamu İdaresindeki Çok Başlılık

o Sınai Mülkiyet Hakları

o Vergi Politikası

o Teknoloji, Şehir ve Yol Altyapısı

o Borç Alma Kabiliyeti Açısından Türkiye’nin Kredi Notu

o Kuvvetli Teşvik Politikalarının Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar

o Çalışma Huzuru

o Hızla Gelişen Teknolojilerin Devreye Alınması İçin Gereken Yatırım İhtiyacı

o Nitelikli Beyaz Yakanın Uluslararası Rekabete Transferi

o Eğitim Niteliği / İçeriği ve Yeni Mezun Eğitim Kalitesi

2.3.3. Rekabet Gücü 

Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından değişik rekabet göstergesi çalışmaları yapılmakta 

ve düzenli olarak yayımlanmaktadır. Bu göstergeler arasında öne çıkanların incelenmesi 

ülkemizin uluslararası yatırımcılar tarafından nasıl değerlendiğine yönelik bilgi vermesi 

açısından önemli olarak değerlendirilmektedir.  

Küresel Rekabet Gücü Endeksi: Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Rekabet 

Gücü Raporu’nda, rekabet gücü “bir ülkenin/ekonominin verimlilik düzeyini belirleyen 

kurumları, politikaları ve faktörleri” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, rekabet gücü o 

ekonominin ulaşabileceği refah düzeyini belirlemektedir. Söz konusu raporda her sene 

ülkelerin Küresel Rekabet Gücü Endeksi yayımlanmaktadır. Bu endeks hesaplanırken, 

verimlilik ve uzun vadeli refah açısından önemli olan endikatörler 3 ana başlık altında ele 

alınmaktadır: 
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1-Temel İhtiyaçlar 

- Kurumlar 

- Altyapı 

- Makroekonomik ortam 

- Sağlık ve temel eğitim 

2- Verimliliği Arttıran Hususlar 

- Yüksek eğitim  

- Nihai ürün piyasasının etkinliği 

- İşgücü piyasasının etkinliği 

- Mali piyasa gelişimi 

- Teknolojik anlamda hazır olma 

- Pazar büyüklüğü   

3- İnovasyon ve Sofistikasyon Faktörleri 

- İş Ortamının Sofistikasyonu 

- İnovasyon 

Buna göre, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü 2017-2018 Raporunda, 

ülkemizin rekabet gücü endeksinde 2012 yılından 2016 yılına dek düşüş yaşanmış, 2017 

senesinde ise göreceli bir iyileşme ile 2007 seviyesine yükselmiştir.  Söz konusu iyileşmenin 

ardında yatan faktör ise, pazar büyüklüğü kriteridir.  

Şekil 34: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü Sıralamasında Türkiye’nin 

Yeri (2002-2017) 

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu 

65 65 66
71

59
53

63 61 61 59

43 44 45
51

55 53

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

101

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

G
C

I 
(G

lo
b

a
l 

C
o

m
p

e
ti

ti
v
e
n

e
s
s
 I

n
d

e
x
) 

S
ır

a
 N

o



62 

Uluslararası başarıların korunması ve yeni fırsatlar yaratılmasına yönelik avantajlar 

yakalanabilmesi için, Türkiye’nin rekabet gücünün iyileştirilmesi şarttır. 

Küresel İmalat Sanayi Rekabet Gücü Endeksi: Otomotiv sanayinin imalat sanayi 

içerisinde yer alması vesilesiyle değerlendirilmesi  faydalı görülen bir diğer endeks ise, 

Deloitte tarafından yayımlanan Küresel İmalat Sanayi Rekabet Gücü Endeksi’dir. 2016 yılı 

için hazırlanan rapora göre, ülkemiz küresel düzeyde 16. sırada yer almıştır. Çalışma ayrıca, 

yaptığı kabuller çerçevesinde, imalat sanayi rekabet gücümüzde gerileme olacağını ve 

ülkemizin 2020 yılında bir sıra geriye düşeceğini öngörmüştür.  

Şekil 35: Deloitte Küresel İmalat Sanayi Rekabet Gücü Endeksi 

Kaynak: Deloitte 
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Lojistik Performans Endeksi (LPI): Değer zinciri boyunca lojistik faaliyetleri araç 

maliyeti içerisinde yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir paya sahiptir. Lojistik performansın 

ülkelerin ticari gücü üzerindeki etkisi deneysel çalışmalarla da gösterilmiştir.  Dünya Bankası 

tarafından yayımlanan LPI puanının ticarete etkisini araştıran çalışmalar incelendiğinde, LPI 

puanındaki yüzde 10 artışın, ihracatta yüzde 69’lık, ithalatta ise yüzde 59’luk bir artışa 

karşılık geldiği bulunmuştur.   

Gerek araç maliyetleri gerek 2017 verilerine göre üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden bir  

sanayi olarak, lojistik performansı otomotiv sanayimizin sürdürülebilir rekabetçiliği açısından 

kritik öneme sahiptir.   

2016 yılı sıralamasında 34. sırada yer alan Türkiye’nin lojistik alt ölçütler açısından en 

güçlü olduğu alanlar altyapı ve zamanında teslimat performansı, en zayıf olduğu alanlar ise 

gümrük işlemlerinin etkinliği ve lojistik hizmetlerin kalitesidir. Uzun vadede sürdürülebilir 

bir performans için tüm taşımacılık türlerinin avantajlı olduğu yerlerde kullanıldığı, dengeli 

bir ulaştırma sisteminin kurulması önemlidir. Bu kapsamda söz konusu alt ölçütler açısından 

ülkemizdeki mevcut durumun daha iyileştirilmesi için alınması gereken tüm tedbirlerin 

incelenmesi faydalı olacaktır. 

İş Yapma Kolaylığı: Yatırım çekme açısından iş yapma kolaylığı endeksi genel kabul 

görmüş bir değerlendirme aracıdır.   

Dünya Bankası her yıl hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Raporunda 137 ülkede iş 

ortamını karşılaştırarak ve ülkelerde KOBİ’lere yönelik iş yapma faaliyetlerini kolaylaştırıcı 

reformları ele alarak bir sıralama yapmaktadır. 2017 yılında 60. sırada olan Türkiye, 

Romanya (45) ve Bulgaristan’ın (50) gerisinde yer almıştır. Söz konusu endeksin 

bürokrasinin azaltılması açısından alınması gereken önlemlere yol gösterici bir araç olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Sektörün Rekabet Gücü Göstergeleri 

Sektörün rekabet gücünü kıyaslamak üzere Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma 

Planlarında da kullanılan “Açıklanmış Göreceli Üstünlükler, İthalat Sızma Oranı, Dış 

Rekabete Açıklık, İhracat Piyasa Payı, İhracat/İthalat Oranı” göstergeleri bu plan 

hazırlıklarında da değerlendirilmiştir. Burada 2002 ile 2016 yılları arasındaki değişim 

incelenmektedir.  
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Açıklanmış Göreceli Üstünlük (Revealed Comparative Advantage), bir sektörün 

ihracatının bir ülkenin toplam ihracatı içindeki payının, o sektörün toplam dünya ihracatının 

toplam dünya ihracatı oranına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Elde edilen sayı (oran) 100 

değerinden ne kadar fazla ise bir ülke o sektörün ihracatında o kadar uzmanlaşmış demektir. 
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Tablo 19: Yıllara Göre Açıklanmış Göreceli Üstünlük 

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Türkiye Otomotiv 

İhracatı (Milyar $) 
3,2 4,9 8,1 9,4 11,7 15,6 17,9 12,0 13,8 15,7 14,8 16,8 17,5 17,0 19,5 

Türkiye Toplam 

İhracat (Milyar $) 
36,1 47,3 63,2 73,5 85,5 107,3 132,0 102,1 113,9 134,9 152,5 151,8 157,6 143,8 142,5 

Otomotiv İhracat 

Payı (TR) (yüzde) 
8,8 10,4 12,8 12,8 13,7 14,5 13,5 11,7 12,1 11,6 9,7 11,0 11,1 11,8 13,7 

Dünya Otomotiv 

İhracatı (Milyar $) 
629 732 860 921 1.018 1.192 1.232 844 1.092 1.281 1.304 1.349 1.406 1.330 1.363 

Dünya Toplam 

İhracat (Milyar $) 
6.499 7.590 9.223 10.509 12.131 14.023 16.160 12.555 15.301 18.338 18.496 18.953 19.001 16.488 15.985 

Otomotiv İhracat 

Payı (Dünya) 

(yüzde) 

9,7 9,6 9,3 8,8 8,4 8,5 7,6 6,7 7,1 7,0 7,1 7,1 7,4 8,1 8,5 

Açıklanmış Göreceli 

Üstünlük (yüzde) 
90,5 108,2 137,5 145,5 162,8 170,8 177,5 174,5 169,2 166,3 138,0 155,2 150,0 146,3 160,5 
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Türkiye otomotiv ihracatı ve toplam ihracatı 2002-2008 yılları arasında sürekli artış 

göstermiş, küresel ekonomik kriz etkisi ile 2009 yılında ciddi bir düşüş yaşamıştır. 2010’dan 

itibaren tekrar büyüme trendine geçen Türkiye otomotiv ihracatı, 2016 yılında en yüksek 

seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştır. 2002-2009 yılları arası Türkiye otomotiv ihracatı 

ortalama 10,3 milyar ABD doları iken, 2010-2016 arası bu değer 16,4 milyar ABD doları 

seviyesine yükselmiştir.  

Türkiye otomotiv ihracatının toplam ihracat içindeki payı 2016 yılında yüzde 13,7 seviyesine 

ulaşmıştır. Küresel ihracatta otomotivin payına bakıldığında bu oranın yüzde 8,5 seviyesinde 

kaldığı görülmektedir. 

Türkiye otomotiv ihracatının göreceli üstünlük değeri 2016 yılında, 2002 yılına göre 

yaklaşık 2 katına çıkmış, yüzde 160,5 seviyesine ulaşmıştır. Bu değerin en yüksek olduğu 

2008 yılı dikkate alındığında, otomotiv ihracatı adetsel olarak yüzde 11 artarken, ihracatının 

yüzde 85’ ini Euro ile yapan otomotiv sanayi açısından Euro - USD paritesi nedeniyle değer 

bazında yanlış yorumlanmaması gerekmektedir.  

2008 küresel finans krizi ile ciddi bir gerileme kaydeden dünya otomotiv ihracatı, tekrar 

toparlamasına rağmen, özellikle üretim merkezlerinin çoğalmasına paralel olarak ihracat 

değerlerinde azalma ile karşı karşıya kalmıştır.  

2012 yılından itibaren otomotiv sektörünün dünya ihracat payındaki konumu 

artmaktadır. Küresel kriz nedeni ile gelişmiş pazarlardaki talep azalmasının sona ermesi ile bu 

pazarlarda yaşanan hareketlilik bu gelişmenin temelini oluşturmaktadır. Paralel bir şekilde 

ülkemiz otomotiv sanayinin ihracattaki payında da artış eğilimi devam etmektedir. Dünya 

ticaretindeki oranlara göre daha yüksek seviyede bulunan bu artışı, Türkiye’nin otomotiv 

ürünleri ihracatının göreceli üstünlük değerinin artışı olarak değerlendirmek mümkündür.   

İthalat Sızma Oranı (Import Penetration Rate), bir sektörde ithalat miktarının, o 

sektöre yönelik toplam iç talep miktarına (yurtiçi üretim ve ithalat-ihracat) bölünmesi ile elde 

edilir ve yüzde ile ifade edilir. Bu değerin 0’a yakın olması ithalatın iç talep içerisinde ihmal 

edilebilir olduğunu, 100’e yakın olması iç talebin tamamına yakınının ithalat ile karşılandığını 

gösterir. Bu ölçü, sektörün ithalat yoğunluğunu ve dışa dönüklük derecesini göstermektedir. 

2002-2012 yılları arasında Türkiye otomotiv sektöründe ithalatın sızma payında büyük 

dalgalanmalar yaşanmamış, ortalama olarak yüzde 56 seviyesinde seyretmiştir. 2013 yılında 

ani bir artış meydana gelmiş ve ithalatın sızma oranı tarihsel olarak en yüksek seviyeye 

ulaşmıştır. 2016 yılı ise yüzde 66 seviyesinde kapanmıştır. 2012 yılından itibaren devam eden 

yüzde 60 ve üzeri oran, yurtiçi talebin ciddi bir oranda ithalat ile karşılandığını 

göstermektedir.  
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Tablo 20: Yıllara Göre İthalat Sızma Oranı 

Kaynak: OSD & ODD

2002-2016 döneminde yine iç pazarda ithalat baskısının devam ettiği ve üretim artışının büyük oranda ihracat ile dengelendiği 

görülmektedir. 

Dış Rekabete Açıklık göstergesi, sektörün ithalat ve ihracat düzeylerini dikkate alır. Dış Rekabete Açıklık = (Sektör İhracatı/Sektör 

Üretimi)+(1-(Sektör İhracatı/Sektör Üretimi))X(Sektör İthalatı/Sektörde Yurtiçi Tüketim) formülü ile  hesaplanır; bu oranın yüksek olması 

sektörün dışa açık olduğunu gösterir. 2002-2012 yılları arası dış rekabete açıklık oranı ortalama olarak yüzde 87 seviyesinde gerçekleşmiş, 

2013 ve sonrasında yüzde 91-92 oranlarına yükselmiştir. Bu seviye otomotiv sektörünün dışa açık olduğunu göstermektedir.  

İthalat Sızma 

Oranı 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Otomotiv İthalatı 

(adet) 
83.027 222.984 430.204 436.033 382.460 355.752 306.087 313.921 465.408 538.532 511.694 615.609 522.842 658.690 681.308 

Toplam Talep 

(üretim+ithalat-

ihracat) 

171.817 409.826 745.215 762.647 673.352 634.795 542.927 554.556 805.496 936.697 854.749 912.672 808.107 1.025.151 1.025.853 

İthalatın Sızma 

Oranı (yüzde) 
48 54 58 57 57 56 56 57 58 57 60 67 65 64 66 
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Tablo 21: Yıllara Göre Dış Rekabete Açıklık 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dış Rekabete 

Açıklık (yüzde) 
87 85 84 84 87 89 91 87 87 86 88 92 91 91 92 

İhracat/İthalat Oranı, bir sektörün ihracat miktarının, o sektörün ithalat miktarına bölünmesi ile hesaplanır. Oranın büyüklüğü, söz 

konusu sektörün uzmanlaşma derecesini gösterir.  

Tablo 22: Yıllara Göre İhracat/İthalat Oranları 

İhracat/İthalat 

Oranı 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Otomotiv İhracatı 

(adet) 
257.775 346.830 508.397 552.838 696.688 820.370 910.270 628.970 754.469 790.966 729.923 828.471 885.180 992.335 1.141.382 

Otomotiv İthalatı 

(adet) 
83.027 222.984 430.204 436.033 382.460 355.752 306.087 313.921 465.408 538.532 511.694 615.609 522.842 658.690 681.308 

İhr/İth Oranı 
3,10 1,56 1,18 1,27 1,82 2,31 2,97 2,00 1,62 1,47 1,43 1,35 1,69 1,51 1,68 

Kriz yılı olan 2002 yılı hariç tutulursa, ihracatın istikrarlı artışı ile 2008 yılına kadar bu gösterge artmış ve 2,97 değerine ulaşmış, yani 

ihracat ithalatın 3 katına yaklaşmıştır. 2008 yılı krizi sonrası ihracatta yaşanan yavaşlama sonucu ihracatın ithalata oranı 2 seviyesine 

düşmüş, bundan sonraki yıllarda ihracatın ve pazarın büyümesine paralel olarak ithalatta yaşanan artış nedeniyle bu oran 2011 yılından 

itibaren ortalama olarak 1,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılında ihracatın, ithalatın 1,68 katı düzeyinde olduğu görülmektedir. 
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Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, ülkemizin rekabet gücünde göreceli bir  azalma 

eğilimi  söz konusu olmasına rağmen, yapılan yatırımlar ve çalışmalar sonucu otomotiv 

sanayiinde küresel rekabet gücünü sürdürdüğü görülmektedir. Bununla beraber, gerek 

teknolojik değişimler gerek tüketici davranışlarındaki  gelişmeler sonucu ciddi bir değişim 

sürecinde olan otomotiv sanayiinde sürdürülebilir rekabetçilik konusunun ayrı bir önem 

verilerek yakın takip edilmesi gerektiği aşikardır.  

2.4. Uluslararası Yükümlülükler 

Türkiye-AB Gümrük Birliği 

Ülkemizde otomotiv sanayi ilk adımların atıldığı 1960’lı yıllardan sonra, ülkemizde 

yatırım yapan üreticilerle gelişmeye başlayan otomotiv sanayii, 1996 yılından itibaren AB ile 

gerçekleştirilen Gümrük Birliği ile yeniden yapılanmış ve kendisini sürekli geliştirmeye 

devam etmiştir.  

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile; 

 Taraflar arasında gümrük vergileri, eş etkili resim ve harçlar, miktar kısıtlamaları

kaldırılmıştır.

 Türkiye, AB’nin üçüncü ülkelere uyguladığı ortak gümrük tarifesine (OGT) uyum

sağlamıştır.

 Türkiye, Gümrük Birliğinin işleyişi ile doğrudan ilgili alanlarda Türk mevzuatını

mümkün olduğunca Topluluk mevzuatı ile uyumlaştıracaktır (örn. ticaret politikası,

teknik mevzuat, fikri ve sınai mülkiyet, rekabet politikası, gümrük mevzuatı).

AB’nin otomotiv alanındaki teknik mevzuatını uyumlaştırmak ve uygulamakla yükümlü 

kuruluş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Araç tip onayı işlemleri, ülkemizde 

yayımlanan ana yönetmelikler olan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği 

(MARTOY), Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (TORTOY) 

ve İki ve Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (MOTOY) kapsamında 

yürütülmektedir. 

Gümrük Birliği ile sanayi ürünlerinde karşılıklı olarak gümrük vergileri 

kaldırıldığından, AB ile aramızaki ticaret hacmi artmıştır. Bu sayede ülkemize uluslararası 

üreticiler kanalı ile teknoloji transferi hızlanmıştır. 
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Gümrük Birliği, ülkemizin uluslararası rekabet ortamına uyum sağlaması, üretim 

sektörüne yatırım yapan yabancı sermayeyi çekmesi ve değişen teknik mevzuat sayesinde 

ürettiği güvenli ürünleri uluslararası pazarlara satabilmesi açılarından olumlu olmuştur. 

Otomotiv sanayimiz, Gümrük Birliği sayesinde önemli bir yapısal dönüşüm geçirerek, 

uluslararası arenada rekabet edebilen ciddi bir oyuncu haline gelmiştir. AB, sanayimiz 

açısından öncelikli bir ihraç pazarı haline gelmiştir. 

Türkiye-AB otomotiv ticareti rakamları değerlendirildiğinde, 2017 yılı Ocak-Eylül 

döneminde AB ülkelerinin otomobil ithalatının Euro bazında yüzde 20’si, adet bazında ise 

yüzde 24’ü Türkiye’den gerçekleştiği ve Türkiye’nin AB ülkelerinin otomobil ithalatı yaptığı 

ülkeler arasında adet bazında birinci sırada, Euro bazında ise ikinci sırada yer aldığı 

görülmektedir. Ticari araçta da benzer bir durum söz konusu olup, Türkiye AB ülkelerinin 

ticari araç ithalatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında birinci sıradadır.  

Türkiye’nin toplam otomotiv ihracatı içinde AB ülkelerinin payı, aynı dönemde adet 

bazında  yüzde 85, ABD doları bazında yüzde 82 olarak gerçekleşmiştir. 

Ticaret dengesi açısından ise Türkiye’nin toplam otomotivde 2017 yılında 6,5 milyar 

ABD doları ticaret fazlası verdiği görülmektedir.  

Birleşmiş Millletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 

Türkiye, 1958 tarihli Cenevre Antlaşmasına 27.02.1996’da ve 1998 tarihli Küresel 

Antlaşmaya 31.10.2000 tarihinde taraf olmuştur. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 

Komisyonu (BM-AEK), 1958 yılında motorlu araçlar aksam ve parçalarında “Tip Onayı” 

usullerini belirlemiştir. BM/AEK Regülasyonları, genel olarak AT Direktiflerinin esasını 

oluşturmaktadır.  

05.01.1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 96/8657 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 

(BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan, “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan 

ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü 

ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair 

Andlaşma”ya (1958 Andlaşması) uygulamada işlerlik kazandırılması ve bu Andlaşma 

çerçevesinde yayımlanmış bulunan BM/AEK Teknik Düzenlemelerinin Türk mevzuatına 

kazandırılması amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından faaliyetler 

sürdürülmektedir. Anlaşma hükümlerine göre Teknik Düzenlemeye/Teknik Düzenlemelere 
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taraf olan ülkelerin onay kuruluşları tarafından verilen Tip Onay Belgeleri aynen kabul edilir. 

Uygulamada Anlaşma hükümleri geçerlidir.  

31.10.2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2000/1318 sayılı 

Bakanlar Kururlu Kararı ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu çerçevesinde 

“Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Bu Araçlarda Kullanılan Aksam ve 

Parçalarla İlgili Küresel Teknik Düzenlemelerin Kabulüne Dair Anlaşma”ya  (1998 

Anlaşması) taraf olunmuştur. 1958 Anlaşması çerçevesinde araç satışından önce test/deney 

yöntemleri ile aracın ilgili regülasyon şartları sağladığının onay kuruluşu/teknik servis 

tarafından raporlanması şartı özellikle Kuzey Amerika gibi self sertifikasyon süreçlerinin yer 

aldığı bölgeler ile uyumlu olmadığı için, küresel mevzuat hedefine ulaşmak amacıyla araç 

sistemleriyle ilgili 1998 Anlaşması oluşturulmuştur. 

Öte yandan, 1998 Anlaşması, 1958 Anlaşmasının aksine onayların karşılıklı tanınmasını 

içermez. Bu duruma hazır olamayan ülkelerin küresel teknik düzenlemelerin geliştirilmesi 

yönünde aktif katılımlarını öngörmektedir. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)’ne 2004 yılında 

taraf olan ülkemizin, bu kapsamda yükümlülükleri; 

 İklim değişikliği ile savaşım ve etkilere uyum konusunda programlar geliştirmek.

 Teknoloji transferi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı,

araştırma ve eğitim alanlarında işbirliği yapmak.

 Sözleşme kapsamında her yıl BM sekreteryasına sunulması zorunlu olan “Ulusal

Emisyon Salım Bildirimi”ni sunmak şeklinde özetlenebilir.

Ülkemiz 2009 yılında ise Kyoto Protokolüne taraf olmuştur. 2020-2030 yıllarını 

kapsayacak ve Kyoto Protokolünün yerine geçecek uluslararası iklim anlaşmasını (Paris 

Anlaşması) imzalamış, ancak henüz taraf olmamıştır. Paris Anlaşmasının Kyoto’dan en büyük 

farkı tüm taraf ülkelerden katkı beklenmesi olup, Türkiye BM’ye niyet edilen ulusal katkısını 

(INDC) sunmuştur. 

Bu belgede ülkemiz referans senaryoya göre sera gazı emisyonlarında 2030 yılında 

yüzde 21’e kadar azaltım hedefi vermekte olup, On Birinci Kalkınma Planı ile diğer strateji 

ve politika dokümanlarında bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.  
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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Sürdürülebilir Kalkınma “Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme 

olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

kalkınma modeli” (1987, Brundtland Raporu – Dünya Çevre ve Kalkınma Raporu) şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

1987 yılında Birleşmiş Milletler’in Ortak geleceğimiz Raporu ile Sürdürülebilir 

Kalkınma süreci başlamış, en son Birleşmiş Milletler 2015 yılı Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesi’nde 2000 yılında kabul edilen “Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH)”nin 15 yıllık 

performansı küresel ölçekte değerlendirilmiştir.  Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) devamı 

olarak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 193 üye ülkenin imzası ile 2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri (SKH 2030) kabul edilmiştir.  

1 Ocak 2016 tarihinde BM tarafından resmi uygulama süreci başlatılan Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri (SKH 2030) 2030 yılına kadar erişilmek üzere aşağıda yer verilen 17 

temel amaç ve bunlara bağlı olan 169 adet hedeften oluşmaktadır. 

Şekil 36: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
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Onuncu Kalkınma Planında sürdürülebilirlik kavramı yer almakta, ancak sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerinin halihazırdaki kalkınma politikalarına daha doğrudan entegre edilmesi 

ve SKH 2030 amaç ve hedeflerinin “On Birinci Kalkınma Planı” stratejilerine yansıtılması 

önerilmiştir. 

“On Birinci Kalkınma Planı” için yapılacak çalışmaların BM Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaç ve Hedeflerini destekleyici olarak yapılandırılması önemli görülmektedir.  

SKA 4: Nitelikli Eğitim: 

 “Herkes için kapsayıcı ve adil bir nitelikli eğitimi sağlamak ve yaşam 

boyu öğrenim fırsatlarını özendirmek” başlıklı SKA 4; nitelikli eğitim 

sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlama amacını güden 10 

hedeften oluşmaktadır. Hedef 4.4 ise “2030’a kadar istihdam, insana yakışır işler ve 

girişimcilik için teknik ve mesleki beceriler de dahil olmak üzere gerekli yeteneklere sahip 

genç ve yetişkin sayısının büyük oranda artırılması” olarak verilmektedir.  

Dijital ve teknolojik dönüşümün son derece önem kazandığı yeni dönemde sanayimiz, 

uluslararası rekabetçiliğini devam ettirebilme, yeni teknolojilere hızlı adapte olabilme ve Ar-

Ge Merkezleri için donanımlı iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Özellikle Hedef 4.4’ün 

sanayimizde istihdam edilecek iş gücünün dijital dönüşümün gereklerine uygun donanım 

ihtiyacını destekleyici olarak değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.  

SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

“Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin, tam ve üretken 

istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi” başlıkli SKA 

8, ekonomik büyüme ve istihdam olmak üzere iki ana temayı kapsayan 12 

hedeften oluşmaktadır. Otomotiv sanayii açısından Hedef 8.2 ve Hedef 8.4 ün 

değerlendirilmesi önemli görülmektedir.  

Hedef 8.2. “Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve 

çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha 

yüksek seviyelere çekilmesi” ve  

Hedef 8.4. “2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı 

bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve 

Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programına uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin 

bozulmasından ayrıştırılması için çaba gösterilmesi” şeklindedir.  
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Dijital dönüşüm, yeni teknolojiler, değişen küresel pazar perspektifinden otomotiv 

sanayiinin önümüzdeki dönemde ihtiyaçlarının belirlenmesi önemli olup, bu kapsamda 

otomotiv tedarik zincirinde yeniden yapılanma, gelecekte işbirliği içinde olacağı sanayi 

kollarının gelişimi, verimlilik artışı, nitelikli istihdam, çevre dostu büyüme vb. konularının 

gözönünde bulundurulması önemli görülmektedir. Sanayide dijital dönüşüm, döngüsel 

ekonomi, akıllı şehirler ve akıllı ulaşım sistemleri gibi gelişmeler de bu kapsamda başlık 

altında değerlendirilebilir.  

SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 

“Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı sürdürülebilir sanayileşmenin 

desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi” başlığı altında üç ana 

temayı kapsamakta ve 8 hedeften oluşmaktadır. Ana temalar altyapı, 

sanayileşme ile  ekonomik büyüme ve istihdam, yenilikçilik ile sanayi üretiminde teknoloji 

yetkinliğinin ilerletilmesi ve yeni becerilerin geliştirilmesi olarak özetlenebilir. Otomotiv 

sanayii açısından Hedef 9.1, Hedef 9.2, Hedef 9.4 ve Hedef 9.5 in değerlendirilmesi önemli 

görülmektedir.  

Sanayinin gelişimi ile ilgili politikalar, bu kapsamda teknoloji düzeyinin yükseltilmesi 

ve bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanımının arttırılması Onuncu Kalkınma Planında ele 

alınmış ve öncelikli olarak vurgulanmıştır. Ancak sanayi ve hizmetlerdeki teknolojik 

dönüşüm ihtiyacına yönelik olarak özellikle Ar-Ge faaliyetleri, sanayide dijital dönüşüme 

yönelik araştırma ve uygulamalar gibi başlıklarda hızlı ilerleme sağlanması gerekli 

görülmektetir. Bu bağlamda özellikle Hedef 9.5’in sanayimiz açısından değerlendirilmesi 

faydalıdır: 

“Hedef 9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030 yılına 

kadar yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında 

çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının 

önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin 

teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi” 

Hedef 9.5’in sanayide dijital dönüşümü destekleyecek ve hızla uygulanmasına imkan 

verecek politikalar ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ve devreye alınması ihtiyacını 

destekleyici olarak değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. Ülkemizin otomotivde küresel 

bir üretici olarak faaliyetlerini büyütmesi ve sürdürülebilir rekabetçiliğini devam ettirebilmesi 

adına vizyoner bir üst çerçevenin SKA 9 başlığı altında geliştirilmesi önemli görülmektedir. 
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 SKA 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim  

 “Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını benimsemek” başlıkli 

SKA 12, kaynak/enerji verimliliğini ve sürdürülebilirlik altyapısını teşvik 

etmeyi, temel tüketim bilgi hizmetlerine erişimi (çevresel ürün etiketleri), 

yeşil istihdamı ve iyi yaşam kalitesine ulaşmayı kapsamayan 8 hedeften oluşmaktadır.  

Kaynak verimliliğini ve üretimde madde tüketiminde tasarruf sağlanmasını teşvik eden 

düzenlemeler Onuncu Kalkınma Planı döneminde ele alındığı görülmektedir. Atık ve 

kimyasalların yönetimi, kaynak/enerji verimliliği konularında hali hazırda mevcut olan strateji 

belgesi ve eylem planlarının döngüsel ekonomi perspektifiyle bütüncül bir yaklaşımla ele 

alınması ve SKA 12’nin bu yaklaşımla değerlendirilmesi fayda görülmektedir.  

Otomotiv sanayii perspektifinden Hedef 12.4, Hedef 12.5, Hedef 12.6, Hedef 12.7 ve 

Hedef 12.a nın değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.  

“Hedef 12.4. 2020’ye kadar üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası çerçevelere uygun 

olarak kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam 

biçimde yönetimlerinin sağlanması ve bu kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için havaya, suya ve toprağa karışmalarının 

önemli ölçüde azaltılması” 

“Hedef 12.5. 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla 

katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması” 

“Hedef 12.7. Ulusal politikalar ve öncelikler doğrultusunda sürdürülebilir olan kamu 

ihalesi uygulamalarının desteklenmesi” 

“Hedef 12.a. Gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve üretim 

kalıplarına yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik kapasitelerini güçlendirme konusunda 

desteklenmeleri” 

 Otomotiv sanayimiz ürünlerinin ve üretim süreçlerinin çevre üzerine olan olası 

etkilerini azaltmak için ciddi şekilde çalışmaktadır. Hedef 12.4 kapsamında ürünlerinin yaşam 

döngüsü boyunca üretiminden ömrünü tamamlayarak hurda aşamasına gelinceye kadar  insan 

sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için gerekli tedbirleri 

almakta ve bu konuda ülkemizin öncü sektörlerinden biri konumundadır. Diğer taraftan Hedef 

12.5 kapsamında ömrünü tamamlamış araçların toplama, ayrıştırma ve işleme merkezlerine 

yönelik girişimlerin desteklenmesi, ayrıca araç parkının yenilenmesi için teşvik mekanizması 
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oluşturulması ile yaşlı araçların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması ve yerlerini alacak 

araçlarla ulaşım kaynaklı çevresel etkilerinin azaltılması konuları gelişmeye açık alanlar 

olarak görülmektedir. Kamu alımlarında “yeşil satın alma” yaklaşımının hayata geçirilmesi ve 

yerli üretimin teşvik edilmesine yönelik idari ve hukuki düzenleme yapılması ihtiyacı Hedef 

12.7 kapsamında değerlendirilebilir. Hedef 12.a’nın sanayimizin uluslararası rekabetçiliğini 

koruyabilmesi için çevreye duyarlı yeni ürün teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacını 

destekleyici olarak değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. 

 SKA 13: İklim Eylemi  

 “İklim Değişikliği ve Etkileri ile Mücadele Etmek İçin Acil Olarak 

Harekete Geçmek” başlıklı SKA 13 kapsamında insan kaynaklı iklim 

değişikliği ile mücadele, iklim bağlantılı afetler başta olmak üzere iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflerine yer 

verilmiştir.  

2020 yılı sonrası için yeni iklim rejiminin çerçevesini çizen Paris Anlaşması hem sera 

gazlarının azaltılması için teknolojik dönüşüm hem de değişen iklim rejimine uyum 

konularında dünyamız önemli bir değişim/dönüşüm dönemine girmektedir. On Birinci 

Kalkınma Planı bu yeni döneme otomotiv sanayiinin teknoloji transferi ve uyum (iklim 

değişikliği hakkında) konularında kapasitesinin güçlendirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. 

Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele ve uyum sürecinde teknik, finansal ve kapasite 

ihtiyacı bulunmakta olup, otomotiv sanayii perspektifinden de Hedef 13.1 ve Hedef 13.2 nin 

değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.  

“Hedef 13.1. İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum 

kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi” 

“Hedef 13.2. İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve 

planlara entegre edilmesi” 

Otomotiv sanayiinin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum kapasitesinin 

geliştirilmesi ve sanayinin iklim bağlantılı risklere karşı önlemlerinin alınması Hedef 13.1 

kapsamında değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Diğer taraftan, iklim değişikliği konularında hali hazırda ülkemizin İklim Değişikliği 

Ulusal Eylem Planı (2011-2023) ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) 

bulunmaktadır. Ancak kamu ve sanayi arasındaki işbirliğinin ve kamu kurum ve kuruluşları 
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arasında koordinasyon/işbirliğinin geliştirilmesi önemli görülmekte, SKA 13’nin bu 

yaklaşımla da değerlendirilmesi faydalı görülmektedir.  

Sonuç: 

Bu itibarla muhtelif uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde, özellikle otonom 

araçlar, bağlantılı araçlar, alternatif yakıtlı araçlar ve gelişen akıllı hareketlilik kavramları v.b. 

küresel düzeyde yaşanan hızlı teknolojik dönüşümlerin gereklerini yerine getirebilecek 

önlemlerin ve altyapı hazırlıklarının zamanında gerçekleştirilmesi son derece önem arz 

etmektedir. Araç sistem ve aksamlarına ilişkin AB ve BM/AEK teknik mevzuatına uyum 

çalışmaları ile birlikte ilerleyen süreçte gelişen teknolojiler doğrultusunda akıllı ulaşım 

sistemleri, bağlantılı ve otonom araçlara yönelik çalışmalarda, yerli üretimin rekabetçiliğine 

halel getirmeksizin, özellikle sanayimiz ürünlerinin küresel olması göz önünde 

bulundurulduğunda altyapı uyumluluğunun da küresel standartlar çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi önemli görülmektedir. 
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3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞME EĞİLİMLERİ

Küresel Otomotiv Sanayii Yol Ayrımında 

Küresel otomotiv sanayii, uzun vadede geleceğinin nasıl şekilleneceğinin belirleneceği 

kritik bir yol ayrımında bulunmaktadır. Geçmişte yaşanmış olan hızlı gelişim ve yavaşlama 

döngülerinin aksine, artık hızlı bir teknolojik dönüşüm ve değişen tüketici beklenti ve 

taleplerini görüyoruz ki bu gelişmeler sanayinin geleceğini şekillendirmekte olup ortaya 

çıkacak resim 10 – 15 yıl önce tanıdığımız otomotiv sanayiinden daha farklı olacak gibi 

gözükmektedir. Kısaca, otomotiv ekosistemi ciddi bir değişim / dönüşüm içerisindedir.  

Bu dönüşümleri destekleyen / ortaya çıkaran şirketlerin bir kısmı geleneksel otomotiv 

sanayii oyuncuları değildir. Otomotiv sanayii artık, geleneksel üreticilerle beraber, yeni 

teknolojik gelişmeleri kullanan / geliştiren pek çok şirketin de radar ekranına girmiş 

bulunmaktadır.  

Böylesi rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren otomotiv sanayiinde sürdürülebilir 

rekabetçilik adına alınması gereken tedbirler bulunmaktadır. Gereken tedbirleri tespit etmek 

ve hızlıca harekete geçmek için küresel otomotiv sanayiini etkileyen gelişmeleri kısaca 

değerlendirmek gerekli ve faydalı olacaktır.  

Küresel Eğilimler 

Jeo-politik düzensizlik/gelişmeler, hızla yükselişe geçen korumacılık eğilimi, teknolojik 

gelişmeler, yasal düzenlemeler, kaynak kıtlığı, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve büyük veri 

yönetimi ve analizi gibi sebeplerle sanayinin faaliyetlerini sürdürdüğü iş ortamı hızlı bir 

değişim süreci içerisindedir.  

Otomotiv sanayiinde halihazırda yüzde 20 - yüzde 25 seviyesinde atıl kapasite 

bulunduğu tahmin edilmektedir. Buna rağmen, başta gelişmekte / yüksek iç pazar 

potansiyeline sahip pazarlar olmak üzere, üreticiler hedef pazarlarda yeni / ek kapasite 

yatırımı yapmaktadırlar.  Bu bağlamda da otomotiv üretiminde gelişen pazarların ağırlığı hızlı 

bir şekilde artmaktadır.  
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Şekil 37: Dünya Hafif Araç Pazar Tahmini 

Yine bu çerçevede, üreticiler ve üretim merkezi olmak isteyen ülkeler arasında artan bir 

rekabet söz konusudur. Otomotiv yatırımı çekmek isteyen ülkeler bu amaca hizmet edecek 

uygulamalar / teşvik politikaları geliştirmekte ve otomotiv yatırımlarının kendi ülkelerine 

gelmesini sağlamaya çalışmaktadırlar.  

Otomotivdeki iş modeli de gerek teknolojik ilerleme ve değişiklikler gerek tüketici 

davranışlarındaki gelişmeler sebebiyle değişmektedir. Otomotiv şirketlerinin gelir kaynakları 

artık sadece otomotiv ürünlerinin satış, finansman ve satış sonrası hizmetleri ile sınırlı 

kalmayacak, katma değerli servisler / büyük veri alanında ciddi rekabet ve gelişmeler söz 

konusu olacaktır. 
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Şekil 38: Yeniden Yapılanan İş Modeli 

Otomotiv sanayiinin küreselleşmesinde önemli rolü olan serbest ticaret anlaşmaları, 

özellikle ABD’deki gelişmelerin tetiklemesi ile ticaretin yeniden şekillenmesinde, olası riskler 

ve fırsatlarla gündemde olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, ülkelerin otomotiv 

sanayiilerinin rekabetçiliğini sürdürmesi adına, STA stratejilerini gözden geçirmeleri ve kritik 

anlaşmalara imza atmaları gerektiği değerlendirilmektedir. Öte yandan başta ülkemiz olmak 

üzere, otomotiv sanayi üretiminin ciddi bir kısmını ihraç eden ülkeler açısından hedef 

pazarlardaki  gelişmeler ve bu ülkelerle  başta ekonomik olmak üzere ilişkilerin seyri 

otomotiv sanayii performansını etkileme riskini de taşımaktadır. 

Şekil 39: Bölge Bazlı Üretim ve Satış Tahminleri 
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Gündemi oluşturan teknolojik gelişmelerin temelinde yer alan araç elektroniği ve 

iletişim teknolojileri, artık otomotiv sanayinde rekabetin en önemli ve vazgeçilmez unsuru 

haline gelmiştir. Bu çerçevede de elektronik, araç maliyet yapısında gittikçe ağırlığını arttıran 

bir konuma ulaşacak gözükmektedir. 

Şekil 40: Araç Elektroniği 
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Şekil 41: Yeni Teknolojili Araçların Satış Gelişim Tahminleri 

Kaynak: PwC 

   Şekil 42: Kullanıcıların Otonom ve Paylaşımlı Araçlara İlişkin Algısı 

Kaynak: PwC 
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Şekil 43: Otonom ve Paylaşımlı Araçların Toplam Kilometre ve Kullanım Süreleri 

Kaynak: PwC

Teknolojik ilerlemeler ve tüketici davranışlarındaki gelişmelerin bir sonucu da 

otomotivdeki gelir yapısının değişmesi ve geleneksel gelir kaynaklarının giderek öneminin 

azalacağı, akıllı hareketlilik ve veri ekonomisi kaynaklı faaliyetlerin hızla gelişeceği bir 

yapının ortaya çıkması olacaktır. 

Hükümetler tarafından alınmakta olan kararlar sonucu ortaya çıkan yasal düzenlemeler 

de otomotiv sanayiinin karşı karşıya olduğu ve dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir 

değişim kaynağıdır. Gerek getireceği mali yük, gerek teknolojik gelişmeleri yönlendirme 

etkisi sebebiyle yasal düzenlemeler de sanayideki ağırlığını arttırmaya devam etmektedir.  

Son olarak dikkate alınması gereken konular ise, birbiri ile ilişkili Dijital Dönüşüm ve 

Siber Güvenlik ve Veri Ekonomisi alanlarıdır.  

Sanayide dijital dönüşüm veya akıllı fabrikalar yaklaşımı ile yakın gelecekte otomotiv  

sanayi kuruluşlarının iş yapma şekillerinin kökten değişimlere uğraması beklenmektedir. 

Gelecek on sene içerisinde otomotiv sanayiini temelden etkileyeceği düşünülen dijital 

dönüşüm ekosistemi aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir: 

1. Bağlantılı Tedarik Zinciri: Bağlantılı tedarik zinciri modeli ile zincirin tüm

adımlarında baştan sona şeffaflık getirilerek sürecin hızlandırılması, teslimat, tasarım, üretim 
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vb. adımlarda hataların minimize edilmesi ve topyekün fayda sağlanarak maliyetlerin 

düşürülmesi sağlanacaktır. Bu süreç tüm tarafların sistemlerinin entegrasyonu, büyük verinin 

toplanması ve işlenmesi (analitytics) ile sağlanacaktır.  

2. Dijital Üretim Prosesleri: Robotlar, sensörlerin yaygınlaşması, yapay zeka ve IoT

ile akıllı fabrikalara dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Bu dönüşüm sürecinde makinaların 

birbirine bağlanması, otomasyon, iş akışının gelişmiş algoritmalar ile takibi ve eşzamanlı 

olarak tedarik zinciri ve müşteri verilerinin üretim süreci ile iletişim halinde olması 

sağlanacaktır. Önleyici bakımın optimum seviyede gerçekleştirilerek duruş kayıplarının ve 

kalite problemlerinin azaltılması ile  hedeflenen ideal üretim verimliliğine yakınlaşmak 

mümkün olabilecektir.  

3. Yıkıcı Teknolojilerle Dönüşen Perakende Zinciri: Üreticiler ve müşteriler

arasında artan IT bazlı iletişim ortamı ile müşteri beklenti ve ihtiyaçları sunulacak arayüzler 

ile ek hizmetler sağlanarak müşteri beklentilerine yönelik ürün geliştirme/üretim/ilave 

hizmetler imkanı olabilecektir.  

4. Bağlantılı Servis ve Bakım Hizmetleri / Satış Sonrası Hizmetlerinin Dijital

Dönüşümü: Araçların kullanımı esnasında araç verileri toplanarak araçların önleyici 

bakımlarının zamanları tespit edilebilecektir. Gelişen teknolojiler ile sensörlerin giderek 

ucuzlaması ile yeni nesil servis hizmetleri gündeme gelecektir.  

5. Otomotiv Sektöründe Büyük Veri Yönetimi: Veri toplanması, işlenmesi ve

paylaşılması ile otomotiv sanayiinde gelir yapısında yeni bir karlılık alanı çıkacağı ve azalma 

eğilimine girmesi beklenen yeni araç satış ve satış sonrası hizmetler karlılığını dengeleyeceği 

öngörülmektedir. Burada tabii ki siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması yönünde 

hukuki mevzuat gerekliliği, ve bu alanda sağlam bir zeminin hazırlanması zorunluluğu 

bulunmaktadır.  

6. Bağlantılı Araçların Altyapısı: KPMG tarafından yapılan bir araştırmaya göre

OEM tabanlı, bağlantılı araç çözümlerinin 2022 yılında küresel otomobil pazarının yüzde 

40’ını oluşturacağı öngörülmektedir. Ayrıca üçüncü partilerin sağladığı ve kısmen veya 

tamamen entegre çözümlere sahip araçların pazar payının ise yüzde 52 olacağı tahmin 

edilmektedir.  Sensör teknolojilerinin gelişmesi ve ucuzlaması ile araç-araç (V2V) ayrıca 

araç-altyapı (V2I) sistemleri her geçen gün gelişmektedir. Bunun için özellikle telekom 

sektörü ve altyapı sağlayıcıları ile birlikte küresel ve AB düzeyinde geliştirme çalışmaları 

büyük bir hızla devam etmektedir. 
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Yukarıdaki bütün başlıklar için bulut bilişim teknolojilerinin gelişimi, siber güvenlik 

için mevzuat altyapısının oluşturulması ve büyük verinin toplanması ve işlenmesine ilişkin 

yeni faaliyet alanları ortaya çıkmaktadır.  

Dijital dönüşüm, özellikle gelişmiş ülkelerin üretim rekabetçiliği alanındaki 

dezavantajlarını ortadan kaldırma potansiyeli ile otomotiv sanayiinde üretim merkezi olarak 

faaliyet gösteren gelişmekte olan ülkeler açısından ciddi bir tehdit olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Öte yandan ülkemizde  dijital dönüşümün hızla ve rekabetçi bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi durumunda ise, sanayiimize bütün operasyonel alanlarda maliyet ve 

kalite iyileştirmesi sağlayacak bir fırsat olacaktır.  

Şekil 44: Dijital Dönüşümün Maliyet Avantajları 

 Kaynak: Roland Berger GMBH Dijital Fabrikalar Raporu - 2016 

Şekil 45: Yıkıcı Teknolojiler ve Temel Eğilimler 
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Öte yandan siber güvenlik ve veri ekonomisi merkezli gelişmeler de küresel otomotiv 

sanayinin gündemini etkileyen önemli gelişmeler olarak öne çıkmaktadır.  

Küresel otomotiv sanayiindeki teknolojik gelişmeleri ise temel olarak altı ana grupta 

toplamak mümkündür.  

 CO2, emisyon ve yakıt tüketiminin azaltılması

 Aktif ve pasif emniyet

 Otomatik sürüş (Automated driving)  ADAS > Otonom

 Araç içi bilgi/eğlence ve iletişim sistemleri

 İleri malzeme teknolojisi

 İleri üretim teknolojileri (Akıllı fabrikalar, 3D uygulamalar v.b.)

Kısaca özetlemek gerekirse; araçların elektrifikasyonu, önümüzdeki on yılda, kuvvetle 

muhtemel en büyük yıkıcı mega eğilim olacaktır. Otomatik sürüş ve akıllı hareketlilik 

hizmetleri zaman içinde otomotiv sanayiinde iş modellerine meydan okuyacak  ve yeni  iş 

modellerinin çıkmasına vesile olacak gözükmektedir. Bu gelişmeler üreticiler, tedarikçiler ve 

teknoloji sağlayıcılar arasında ortaklıklar, ittifaklar ve yeniden yapılandırmaları daha fazla 

hale gelecek tüm oyuncuların rekabetçi kalma çabaları için hayati önem taşımaktadır. 

Küresel olarak otomotiv ürünleri satışlarında büyüme hızında azalmanın devam edeceği 

ancak farklı bölgelerde farklı performansların öne çıkacağı düşünülmektedir. Çin'in 

görünümünün istikrarlı seyrettiğini, ABD'de pazarın yavaşlama belirtileri gösterdiğini ve 

Avrupa pazarlarının çoğunlukla ılımlı bir büyüme trendine devam ettiğini söylemek 

mümkündür. Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi gelişmekte olan büyük pazarlarda 2018 yılı 

itibariyle bir iyileşme beklenmektedir. Global makroekonomik eğilimler 2018 ve 2019 

yıllarında istikrarlı otomotiv pazarlarını destekliyor gibi görünmektedir. 

Nitelikli İşgücü 

Sanayinde yaşanan bu hızlı dönüşüm, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli 

insan kaynağı ve eğitim sistemlerinin yeni nesilleri değişime hazırlaması büyük önem arz 

etmektedir. Teknolojinin dönüşümü ve yatay-dikey entegrasyonun etkinliği mühendislik ve 

analitik yetkinliklerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle kapsamlı tasarım 

bilgisine ve dijital yetkinliklere sahip çalışanlara, endüstriyel veri uzmanlığı gibi yeni 

mesleklere, matematik ve mühendislik gibi temel bilimlerin farklı disiplinlerle birlikte ürettiği 
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modellere ihtiyaç duyulacaktır. Böylece şirketlerde daha nitelikli işgücü için yeni istihdam 

fırsatları da ortaya çıkabilecektir. İşgücüne yeni katılanların yetiştirilmesinin ve mevcut 

çalışanların yeniden eğitime tabi tutulması  yönünde kamunun pro-aktif davranarak işgücü 

konusunda stratejik ve uzun dönemli politikalar üretmesi önem taşımaktadır. 

Tedarik Sanayii 

Çalışma içinde de değerlendirildiği üzere otomotiv dünyasını etkileyen ve yeniden 

şekillendirmekte olan ciddi eğilimler söz konusudur.  

 Akıllı hareketlilik tabanlı iş modelleri araç sahipliği, kişisel ve toplu ulaşım ve

lojistik yapılanmasını etkileyecektir. 

 Otomatik sürüş / Otonom araç konusundaki gelişmeler hızlanarak devam edecek

ve 2030 ve sonrasında bu konseptler hareketlilik kavramında ciddi yer alacaktır. 

 Dijitalleşme gerek sanayinin üretim şeklini gerek ürünlerini etkileyecektir.

Önümüzdeki dönemde hemen her araç değişik seviyelerde de olsa bağlantılı araç haline 

gelecektir. Üretimde rekabetçilik de dijitalleşmedeki gelişmelerden ciddi şekilde etkilenecek, 

dolayısıyla dijitalleşme yetenekleri önemli bir rekabetçilik avantajı / dezavantajı haline 

gelecektir.  

 Regülasyonlardaki gelişmeler ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak

elektrifikasyon alanında ciddi ilerleme kaydedilecektir. Özellikle elektrikli araçlara yönelik 

devlet stratejilerinin devreye girmesi bu süreci daha da hızlandıracaktır. 

Otomotiv sanayiini etkileyen bu temel gelişmeler karşısında tedarik sanayii de birtakım 

zorluklarla karşılaşacaktır.  

Araç satışlarındaki artış oranının azalma eğiliminde olması ve artan rekabet şirket 

karlılıklarını etkileyecektir. Giderek hızlanan teknolojik gelişmeler tedarikçilerin yeni 

teknolojilere ve bu teknolojileri içeren ürünlere sürekli ve daha fazla yatırım yapmasını 

zorunlu hale getirecektir.  

Yazılımın ciddi bir yetenek olarak ortaya çıkması ile mevcut pek çok kabiliyetin 

yeniden şekillenmesi gerekecek, bu süreçte ise tedarikçileri yeni bir rekabet ile, yeni teknoloji 

geliştiren şirketlerle, karşı karşıya bırakacaktır. Değişen araç yapısı ve elektronik kullanımının 

artışına bağlı olarak, pek çok konvansiyonel / mevcut parça “commodity” haline dönecek ve 

sistem yaklaşımındaki azalma yönündeki gelişmeler tedarikçilerin operasyonel verimliliği ve 

maliyet yapısını olumsuz şekilde etkileyecektir.  



88 

Bu zorluklarla karşı karşıya olan tedarik sanayii ciddi bir yeniden yapılanma sürecinden 

geçmek durumunda kalacaktır.  

Ortaya çıkan bu yeni operasyonel ortamda tedarik sanayi üzerindeki rekabet baskısının 

gerek tedarik sanayinin geleneksel oyuncularından gerek yeni oyuncuların devreye girmesi 

sonucu artması beklenebilir. Bu ise tedarik sanayinde konsolidasyon beklentisine kaldıraç 

etkisi ihtimaline vesile olmaktadır.  

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, batarya sistemleri ve elektronik alanında ciddi 

gelişmeler olacağını ve tedarikçilerin bu alanlarda kendilerini konumlandırmasını beklemek 

mümkündür. Konvansiyonel aktarma organları parça üreticilerinin ciddi bir dönüşüm planını 

şimdiden devreye alması gerekli gözükmektedir.  Yeni malzeme ve yeni üretim teknolojileri 

kullanımı ve yeni ürün teknolojisinin getirdiği kompleksite, tedarikçilerin teknik  

kabiliyetleriin daha gelişmesine ve daha fazla yatırım ihtiyacına vesile olacaktır. 

Tedarikçilerin inovasyon kabiliyetleri kendilerini konumlandırmalarında ciddi farklılık 

oluşmasına hizmet edecektir.  

Sonuç olarak yeni dönem tedarik sanayii açısından da ciddi ürün, üretim teknolojileri ve 

yeni malzeme geliştirme alanlarında yatırım zorunluluğu getirmektedir. Bu çerçevede tedarik 

sanayinin ilgili kabiliyetlerinin geliştirilmesi için derhal yatırıma başlaması kaçınılmaz 

gözükmektedir. Yazılım kabiliyeti olan firmaların sistem entegratörü olarak öne çıkması ise 

bir başka eğilimdir. Sürekli artan rekabet ortamında sürdürülebilir rekabetçiliği için verimlilik 

çalışmalarının da devam etmesin ayrı bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.  

Özetle teknolojik gelişmeler tedarik sanayii için; 

 Daha fazla inovasyon/teknoloji geliştirme

 Daha fazla mühendislik

 Daha fazla yatırım

 Daha yakın ve uzun vadeli OE ilişkisi ihtiyacı anlamına gelmektedir.

Otomotiv sanayiindeki küresel gelişmeler ve rekabet çerçevesinde otomotiv üreticileri, 

ilk kademe direkt tedarikçilerle olan işbirliklerini arttırmakta ve küresel işbirliği içerisinde 

tasarımdan üretime uzanan bir değer zincirinde bu tedarikçilerle çalışmaktadır. Buna bağlı 

olarak da ilk kademe direk tedarikçiler otomotiv üreticileri gibi küresel hale gelmektedirler. 

Dövizdeki dalgalanmalara karşı koyabilmek, nakliye risklerini azaltmak, yerel 

teşviklerden yararlanmak, maliyet azaltmak, üretimdeki değişikliklere hemen cevap 
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verebilmek gibi sebeplerle otomotiv sanayii “satacağın yerde üret” yaklaşımını yaygın olarak 

uygulamaktadır. Buna bağlı olarak, tedarikçiler de otomotiv üreticilerine yakın konumlanma 

politikası uygulamaktadır. 

Bu çerçevede, teknolojiye daha hızlı erişmek adına küresel olarak tedarik sanayiinde 

ciddi seviyede M&A (Satınalma ve Birleşme) faaliyeti ortaya çıkmaktadır. Gittikçe artan bir 

şekilde gündeme gelen otomotiv oyuncuları ile IT/Elektronik şirketleri işbirliği girişimleri de 

dikkat edilmesi gereken bir gelişmedir. 
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4. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

4.1. Otomotiv Sanayiini İlgilendiren Mevcut Strateji Belgeleri ve Eylem Planları 

Türkiye’de sektörel stratejiler ve bunlara ilişkin ayrıntılı eylem planları alanında yoğun 

çalışmalar yapılmakta olup, bu kapsamda otomotiv sanayiini ilgilendiren belli başlı strateji 

belgeleri ve eylem planları aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 23: Otomotiv Sanayiini İlgilendiren Strateji Belgeleri ve Eylem Planları 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı Adı 
Yayım 

Tarihi 

Koordinatör 

Bakanlık 

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) 18.06.2015 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı 

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-

2019) 
16.03.2016 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı 

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve 

Eki Eylem Planı (2014-2016) 
26.08.2014 

Ulaştırma, 

Denizcilik ve 

Haberleşme 

Bakanlığı 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 6.06.2012 
Ekonomi 

Bakanlığı 

Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (2017-2019) 29.12.2017 
Ekonomi 

Bakanlığı 

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020) ve Eylem 

Planı (2012-2023) 
3.05.2010 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) ve Ulusal Enerji 

Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 

20.02.2012 / 

29.12.2017 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar 

Bakanlığı 

Genel olarak kapsamlı hazırlanan ve özellikle kamu kurumları ve ilgili sektörler 

arasında her düzeyde ortak çalışma ve paylaşımı öngören zamana bağlı eylem planları 

oldukça önem taşımaktadır. Mevcut Strateji Belgesi ve Eylem Planları incelendiğinde 

otomotiv sanayiini ilgilendiren konuları kapsayan eylem planlarının halihazırda oluşturulduğu 

görülmektedir.  

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) 

Türkiye Sanayi Stratejisi’nin vizyonu, “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde 

Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyon 

doğrultusunda, 2015–2018 dönemini kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisinin genel amacı ise 

“Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından 
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daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin 

üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi 

yapısına dönüşümünü hızlandırmak” şeklinde belirlenmiştir.  

Otomotiv sanayiini ilgilendiren maddeler aşağıdadır: 

Tablo 24: Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) Oto motiv Sanayii Eylem Maddeleri 

Eylemler Süre

Sorumlu / 

Koordinatör 

 Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

1. Bölgesel teşvik uygulamasında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün 

üretenlere yönelik mekanizmalar geliştirilecektir.

2015-

2018

Ekonomi 

Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı,Maliye Bakanlığı, 

TOBB

4. İthal bağımlılığı yüksek olan ara malların yerli üretimi desteklenecektir.
2015-

2018
BSTB

Ekonomi Bakanlığı, YÖK, 

Üniversiteler, TÜBİTAK, KOSGEB, 

TOBB, İlgili kamu kurum ve 

kuruluşları, İlgili meslek kuruluşları ve 

5. Sanayide Enerji yoğunluğunun azaltılmasına ve enerji girdi maliyetlerinin 

düşürülmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir

2015-

2018
BSTB

ETKB, Maliye Bakanlığı, Ekonomi 

Bakanlığı, TÜBİTAK, TSE, İlgili

meslek kuruluşları ve STK’lar

6. Kamu alımlarına yönelik uzun vadeli ihtiyaç planlaması yapılarak kilit 

teknolojilerin geliştirilmesi ve yerli üretimi desteklenecektir.

2015-

2018
BSTB

Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 

UDHB,  Sağlık Bakanlığı, Savunma

Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK, 

Üniversiteler, Kamu İhale Kurumu, 

15. Sektörel rekabet edebilirlik analizleri yapılacaktır.
2015-

2018
BSTB

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, TÜİK, TTGV, İlgili sektör 

dernekler

18. Yurtdışından alınan test ve muayene hizmetlerinin ülkemize

kazandırılmasını teminen ihtiyaç duyulan alanlarda akredite test ve

laboratuvarların kurulması desteklenecektir.

2015-

2018

BSTB, 

Kalkınma 

Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 

UDHB, TÜBİTAK, TÜRKAK, TSE, 

KOSGEB

36. Sanayide kullanılan elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji 

kaynaklarından karşılanması ve sanayi tesislerinin kendi enerjilerini 

üretmeleri özendirilecektir.

2015-

2018
ETKB

BSTB, EPDK,  TEİAŞ, TEDAŞ, 

Elektrik

Dağıtım Şirketler

46. Ülkemizdeki işletmelerin yurt dışında yapacakları firma satın alma ya

da ortak olma işlemlerinde cazip kredi desteği sağlanacaktır.

2015-

2018

Hazine 

Müsteşarlığı

BSTB, Ekonomi Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, EXIMBANK

47. Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla; yenilikçi fikirler ve

Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim 

ve pazarlama süreçleri desteklenecektir.

2015-

2018

Ekonomi 

Bakanlığı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar

48. Başta AB olmak üzere, bölgesel oluşumlar ile ikili ve çok taraflı 

ilişkiler kapsamında pazara giriş imkânlarının artırılmasına yönelik 

faaliyetler sürdürülecektir.

2015-

2018

Ekonomi 

Bakanlığı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Politika 7: Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün istihdam 

edilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.

2015-

2018

BSTB, 

MEB, YÖK 

vs.

Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB, 

OSB’ler OSBÜK, Üniversiteler

 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018)
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Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019) 

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesinin amacı "Güçlü ve rekabetçi tedarik sanayi 

ve kendi  ürettiği yerli markaları ile ileri teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak ve katma  

değer oranını yükseltmek" olarak belirlenmiş olup, eylem planı kapsamında belirlenen 

hedefler ise şöyle sıralanmmaktadır: 

 Yerli marka araç üretimi için gerekli altyapıyı oluşturmak,

 Sektörün markalaşma kabiliyetini ve küresel rekabet gücünü artırmak,

 Otomotiv sektörünün güçlendirilmesine yönelik hukuki ve idari düzenlemeler 

geliştirmek. 

Ayrıca, vergilendirme sisteminde salınım düzeyindeki farklılıkların da  dikkate alındığı 

bir yapı oluşturularak karbondioksit salınımı daha düşük olan  araçların kullanımının da teşvik 

edilmesi hedeflenmektedir.  
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Tablo 25: Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019) 
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Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı 

(2014-2016) 

Akıllı ulaşım sistemleri 2023 vizyonu; “Tüm ulaşım hizmetlerinin bilgi ve iletişim 

teknolojileriyle yönetildiği ve yönlendirildiği, kendi içinde ve dünya ile entegre bir Türkiye” 

olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşmak için hazırlanan Strateji Belgesi’nin genel amacı 

“Bütün ulaşım türlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini gereğince kullanarak entegre, 

güvenli, etkin, verimli, yeniliğe açık, insana saygılı, çevre dostu, sürdürülebilir ve akıllı bir 

ulaşım ağına erişmek”tir. 

Otomotiv sanayiini ilgilendiren maddeler aşağıdadır: 

Tablo 26: Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eki Eylem Planı 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 

2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Vizyonu, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü 

olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşarak, ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler 

arasında yer almasının sağlanması” olarak belirlenmiştir. 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve 

Eylem Planı ile 2023 yılında Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın yüzde 1,5’e 

yükseltilmesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedeflemektedir. 

Otomotiv sanayiini ilgilendiren maddeler aşağıdadır: 

Eylemler Süre

Sorumlu / 

Koordinatör 

 Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

1.3.4 Motorlu karayolu taşıt araçlarıyla ilgili mevzuatın uluslararası 

mevzuat ile uyumlu ve AUS'un kullanımını destekleyecek şekilde 

düzenlenmesi

2014-

2023
BSTB

UDHB (BTK, KGM, KDGM), İçişleri 

Bakanlığı (EGM)

1.3.5 AUS Kapsamında kullanılacak ürünlerin taşıması gereken ortak 

standartların tüm paydaşları içerecek çalışma grupları vasıtasıyla 

belirlenmesi

2014-

2023

UDHB 

(SGB)

UDHB (BTK, KGM), İçişleri 

Bakanlığı (EGM), TSE, BSTB, 

Üniversiteler, belediyeler, Meslek 

Kuruluşları ve STK'lar

1.3.6 Araç sürüş güvenliğine katkı sağlayan akıllı araç teknolojilerinin ve 

bunlardan hangilerinin araçlar için zorunlu hale getirileceğinin belirlenmesi

2014-

2023
BSTB

UDHB (KGM), İçişleri Bakanlığı 

(EGM), otomotiv üreticileri, ilgili sivil 

toplmu kuruluşları

3.9.1 e-Call (Acil Çağrı) sistemine Avrupa Birliği ile uyum içinde geçilmesi
2014-

2016

İçişleri 

Bakanlığı 

(İller İdaresi 

Genel 

BTK, sabit ve mobil şebeke 

operatörleri, otomotiv üreticileri

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016)
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Eylemler Süre

4. Firmalarımızın yurt dışındaki fuarlara katılımları, genel ticaret heyeti, 

müteahitlik ve müşavirlik, alım heyeti programları ile yurtdışındaki Türk 

fuar organizasyonları mevcut destek yapısına ilave yeni mekanizmalarla 

desteklenecektir.

2012-2023

6. Pazara giriş çalışmaları hedef ve öncelikli ülkeler temelinde 

sürdürülerek, hedef pazarlara odaklanma sağlanacaktır.
2012-2023

13. Türk malı imajının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmaların etki alanı 

genişletilecektir.
2012-2023

23. Firmaların rekabet gücünü arttıracak destek mekanizmaları 

çeşitlendirilecektir.
2012-2023

25. Marmara Bölgesi ihracatını kolaylaştıracak şekilde liman altyapısı 

ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar hayata geçirilecektir.
2015-2023

31. Hammadde ve ara mamul tedarikinde ithalat bağımlılığının 

azaltılmasına ve orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde rekabet 

gücünün arttırılmasına yönelik yatırımlar desteklenecektir. 

2012-2023

32. İhracatın sürdürülebilir bir sanayi altyapısı na sahip olması için ihracata 

dönük üretim stratejisi doğrultusunda ihracat miktar hedeflerine bağlı 

olarak kapasite ve yeni yatırım ihtiyacı çalışması hazırlanarak yatırım-

teşvik sisteminde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  

2012-2023

34. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Eylem Planı çalışmaları sürdürülecek 

ve çalışmalarda etkinlik arttırılacaktır. 
2012-2023

35. Yabancı yatırımcıların çekilmesine yönelik tanıtım, seminer vb. 

Organizasyonların sayısı ve etkinliği arttırılacaktır.
2012-2023

47. Üniversitelerde sanayi ihtiyaçlarını ve yerel özellikleri de dikkate alan 

tematik olarak yapılanmış araştırma merkezlerinin yaygınlaşması ve etkin 

kullanımı sağlanacaktır.

2012-2023

54. Serbest ticaret anlaşması ve tercihli ticaret anlaşması yapılan ülke 

sayısı artırılacaktır.
2019-2023

56. Uluslararası organizasyonlarda ülkemiz daha etkin temsil edilecektir. 2012-2023

64. Dış Ticaret Stratejik Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulacaktır. 2012-2019

67. Özel sektörün işbaşı eğitimleri geliştirilecektir. 2012-2023

68. Firmaların uluslararası rekabetçiliğin artırılmasını teşvik edecek 

nitelikte, iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarını destekleyecek özel programlar 

hazırlanacaktır.

2012-2023

69. İhracatçıların iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumunun 

geliştirilmesi sağlanacaktır.
2012-2023 ÇSGB, TİM, İhracatçı Birlikleri

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, TOBB

 Ekonomi Bakanlığı, MEB, YÖK, İlgili Kuruluşlar, 

TOBB, TİM

ÇSGB, TİM, TOBB

ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Hazine Müsteşarlığı, TSE

Ekonomi Bakanlığı, YOİKK Üyeleri

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, 

Ekonomi Bakanlığı, TOBB

Kalkınma Bakanlığı, BSTB, TÜBİTAK, YÖK, 

Üniversiteler

Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma 

Ajansları, TİM, İhracatçı Birlikleri, TOBB, DEİK

UDHB, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, TİM, TOBB

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, BSTB, 

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TİM, TOBB, 

DEİK, İhracatçı Birlikleri

Ekonomi Bakanlığı, TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı 

Birlikleri

Ekonomi Bakanlığı, Eximbank, TİM, İhracatçı 

Birlikleri

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

Sorumlu / İlgili Kuruluşlar

Tablo 27: 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Otomotiv Sanayii Maddeleri 

   

 

 

  

 

 

 

 

Eylemler Süre

4. Firmalarımızın yurt dışındaki fuarlara katılımları, genel ticaret heyeti, 

müteahitlik ve müşavirlik, alım heyeti programları ile yurtdışındaki Türk 

fuar organizasyonları mevcut destek yapısına ilave yeni mekanizmalarla 

desteklenecektir.

2012-2023

6. Pazara giriş çalışmaları hedef ve öncelikli ülkeler temelinde 

sürdürülerek, hedef pazarlara odaklanma sağlanacaktır.
2012-2023

13. Türk malı imajının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmaların etki alanı 

genişletilecektir.
2012-2023

23. Firmaların rekabet gücünü arttıracak destek mekanizmaları 

çeşitlendirilecektir.
2012-2023

25. Marmara Bölgesi ihracatını kolaylaştıracak şekilde liman altyapısı 

ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar hayata geçirilecektir.
2015-2023

31. Hammadde ve ara mamul tedarikinde ithalat bağımlılığının 

azaltılmasına ve orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde rekabet 

gücünün arttırılmasına yönelik yatırımlar desteklenecektir. 

2012-2023

32. İhracatın sürdürülebilir bir sanayi altyapısı na sahip olması için ihracata 

dönük üretim stratejisi doğrultusunda ihracat miktar hedeflerine bağlı 

olarak kapasite ve yeni yatırım ihtiyacı çalışması hazırlanarak yatırım-

teşvik sisteminde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  

2012-2023

34. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Eylem Planı çalışmaları sürdürülecek 

ve çalışmalarda etkinlik arttırılacaktır. 
2012-2023

35. Yabancı yatırımcıların çekilmesine yönelik tanıtım, seminer vb. 

Organizasyonların sayısı ve etkinliği arttırılacaktır.
2012-2023

47. Üniversitelerde sanayi ihtiyaçlarını ve yerel özellikleri de dikkate alan 

tematik olarak yapılanmış araştırma merkezlerinin yaygınlaşması ve etkin 

kullanımı sağlanacaktır.

2012-2023

54. Serbest ticaret anlaşması ve tercihli ticaret anlaşması yapılan ülke 

sayısı artırılacaktır.
2019-2023

56. Uluslararası organizasyonlarda ülkemiz daha etkin temsil edilecektir. 2012-2023

64. Dış Ticaret Stratejik Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulacaktır. 2012-2019

67. Özel sektörün işbaşı eğitimleri geliştirilecektir. 2012-2023

68. Firmaların uluslararası rekabetçiliğin artırılmasını teşvik edecek 

nitelikte, iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarını destekleyecek özel programlar 

hazırlanacaktır.

2012-2023

69. İhracatçıların iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumunun 

geliştirilmesi sağlanacaktır.
2012-2023 ÇSGB, TİM, İhracatçı Birlikleri

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, TOBB

 Ekonomi Bakanlığı, MEB, YÖK, İlgili Kuruluşlar, 

TOBB, TİM

ÇSGB, TİM, TOBB

ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Hazine Müsteşarlığı, TSE

Ekonomi Bakanlığı, YOİKK Üyeleri

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, 

Ekonomi Bakanlığı, TOBB

Kalkınma Bakanlığı, BSTB, TÜBİTAK, YÖK, 

Üniversiteler

Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma 

Ajansları, TİM, İhracatçı Birlikleri, TOBB, DEİK

UDHB, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, TİM, TOBB

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, BSTB, 

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TİM, TOBB, 

DEİK, İhracatçı Birlikleri

Ekonomi Bakanlığı, TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı 

Birlikleri

Ekonomi Bakanlığı, Eximbank, TİM, İhracatçı 

Birlikleri

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

Sorumlu / İlgili Kuruluşlar
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GİTES- Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (2017-2019) 

İhracata dönük üretimde imalat sanayiinin girdi tedarik ihtiyaçlarının daha etkin 

karşılanabilmesi, başta ithalat bağımlılığının yoğun olduğu ürün/ürün gruplarına dönük olmak 

üzere sürdürülebilir tedarik imkânlarının geliştirilmesi, imalat sanayinin sektörler itibariyle 

girdi tedariki perspektifinden incelenerek politika önerileri geliştirilebilmesi amacıyla, GİTES 

Eylem Planları hazırlanmıştır. 

GİTES Eylem Planlarında yer alan hedefler 2013-2015 uygulama döneminde büyük 

ölçüde hayata geçirilmiş ve bu süreçte, Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programları 

(ÖDÖP), Sanayi Sektör Strateji Belgeleri olmak üzere, kamu/özel pek çok farklı çalışmaya 

girdi tedarik yaklaşımı dâhil edilmiştir.  

Ancak küresel tedarik ağları, sanayi üretim süreçleri ve bilişim teknolojilerinde yaşanan 

köklü değişimler ülkemizin sanayi ve ticaret politikalarının kesişiminde yer alan girdi tedariki 

konusunun daha farklı bir bakış açısıyla tekrar ele alınmasını gerektirmiş ve GİTES 2017-

2019 Eylem Planı, imalat sanayii üretiminin enerji hariç tutulmak üzere girdi tedarik yapısı ile 

üretim ve dış ticarette küresel ölçekte ortaya çıkan yeni eğilimler gözetilerek hazırlanmıştır. 

Toplam ara malları ithalatı içerisinde en büyük paya sahip olmakla birlikte, özel bir mevzuata 

ve idari düzenlemelere tabi olması ve politika oluşturma konusunda bir bütün olarak tek 

başına ele alınması gerektiğinden dolayı enerji girdileri, çalışmalarda kapsam dışında 

tutulmuştur. 

GİTES 2017-2019 döneminde, ortaya konacak ürün/ürün grupları ile ithalat bağımlılığı 

yüksek girdilerin üretimine dönük yatırımların daha geniş teşvik unsurları ile desteklenmeye 

devam etmesi önemli olup, ithalata bağımlılığın yüksek olduğu ürünlerde üretim yetkinliğinin 

artırılması da GİTES 2017-2019 döneminde benimsenen bir hedeftir. Bu hedef doğrultusunda, 

mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaştırılması, savunma sanayii ile diğer 

sektörlerin arasında teknolojik işbirliklerin artırılması ile teknoloji transferini sağlamada ve 

ölçek ekonomilerine ulaşmada küresel pazara dönük ara malı üretim imkânlarının artırılması 

ve kamunun toplu alım gücünün etkin kullanımı gibi hususlara dönük çeşitli eylemler 

tasarlanmıştır. 

GİTES 2017-2019 dönemi açısından önemli bir diğer husus ise dijital teknolojilerdeki 

ilerlemelere bağlı olarak üretim süreçlerinde görülen dönüşümlerdir. Dijital teknolojilerin 

giderek artan oranda endüstriyel üretimde kullanılmasıyla başlayan ve literatürde “Dördüncü 

Sanayi Devrimi” olarak adlandırılan bu dönüşümle uluslararası rekabet gücünün geleneksel 
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parametrelerinin (ucuz işgücü vb.) de değişmesi beklenmektedir. Bu gelişmelere ülkemizin 

hazırlıklı olmasında fayda görülmektedir. 

Ara Malı İthalatının Sektörel Değerlendirilmesi 

Toplam ithalatın önemli bölümünü ara malları oluşturmaya devam etmektedir. 

Şekil 46: Türkiye’nin Ara Malı İthalatı (Sektörler* İtibariyle) 

Türkiye’nin ara malı ithalatında, demir-çelik ve madencilik gibi geleneksel sektörlerin 

payı azalırken, bileşenler dahil makine-elektronik ve otomotiv gibi sektörlerin önemi 

artmıştır. 

GİTES kapsamında Otomotiv Sektörü için yapılan analizin sonuçları aşağıda 

özetlenmiştir; 

Otomotiv sanayii, motor ve aktarma organları, elektronik ve gömülü yazılım, metal sac, 

plastik, kauçuk, tekstil gibi çok sayıda parça grubuna dayalı bir üretim yapısına sahiptir. 

Otomotiv sanayinde katma değerin yaratıldığı en önemli bileşenlerden olan motor ve aktarma 

organları, araç ve motor tipine göre yüzde 20-40 arasında değişen oranlar ile ana maliyet 

unsurlarından birini teşkil etmekte olup, yüksek ithalat bağımlılığı ile GİTES kapsamında ele 

alınan stratejik ürünler arasındaki yerini korumaktadır. 

Ülkemizdeki otomotiv sanayii firmaları ile yapılan görüşmelerde, ana sanayiinin 

maliyet ve risklerini azaltmak amacıyla yerlileşme hedefleri olduğu, özellikle demir-çelik ve 

plastik girdilerde yerlileşme oranlarının yükseldiği fakat özellikle elektronik sektöründe 

bağımlılığın giderek arttığı belirtilmiştir. 

Ana sanayiinin maliyetleri ve riskleri azaltmak amacıyla yerlileşme hedefi olmakla 

birlikte, özellikle demir-çelik ve plastik girdilerde yerlileşme oranlarının yükseldiği fakat 

özellikle elektronik sektöründe bağımlılığın giderek arttığı belirtilmektedir. 
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Öte yandan, otomotiv, teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmelerden en öncelikli 

etkilenecek sanayi dallarından biri olarak görülmekte olup, bu kapsamda, hem üretim 

yapısının, hem de üretimin girdi tedarik ihtiyaçlarının önemli dönüşümler geçirebileceği 

tahmin edilmektedir. 

Otomotiv sanayiinde ithalat bağımlılığının yüksek olduğu ve önemi giderek artmakta 

olan bir diğer girdi kalemi elektronik ve gömülü yazılımlar olup, teknolojik ilerlemelere ve 

tüketici tercihlerindeki değişime bağlı olarak, bu grubun üretim maliyeti içindeki payının 

önümüzdeki yıllarda yüzde 70’ler seviyesine çıkması öngörülmektedir.  

Elektronik ve gömülü yazılımlar, motor ve aktarma organları elektroniği, güvenlik 

sistemleri, eğlence ve bilgi sistemleri ile gövde, şase ve araç içi sistemler gibi alt grupları 

kapsamaktadır. Önemli ihracat pazarlarımızda, kablosuz internet, ileri bilgi-eğlence sistemleri 

ve uygulamalarıyla donatılmış, birbirleriyle ve altyapı hizmetleriyle iletişim kurabilen akıllı 

araçların pazara girişiyle birlikte, otomotiv sanayiinin elektronik ve gömülü yazılım 

alanındaki ithalat bağımlılığının daha da artmamasını teminen bu alanda üretim yetkinliğini 

artırmaya dönük çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Elektronik ve gömülü yazılımlar özelinde GİTES 2017-2019 dönemi kapsamında, 

Türkiye’de üretim yetkinliğinin oluşturulması ve/veya artırılması yönünde; yurt içi/yurt dışı 

yatırımların desteklenmesi, Ar-Ge önceliklendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve Ar-Ge 

alanında üniversite-sanayi işbirliğine imkan verecek altyapıların oluşturulması araçlarını 

kapsayan üç ayaklı bir yapının tesis edilmesi hedeflenmektedir. 
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Tablo 28: Türkiye’nin Motor ve Aktarma Organları İthalatı (Milyon Dolar) 

*(Enerji ve altın hariç) toplam ara malı ithalatı içindeki payı 

2012-2016 döneminde uygulamaya konan yatırım teşvikleri otomotiv sanayinde yurtiçi 

tedarike dayalı üretim artışları sağlama açısından fayda sağlamaktadır. Bununla birlikte, araç 

içindeki stratejik önemini koruyan motor ve aktarma organları ile teknolojik gelişmelerin 

sektörde yaratacağı dönüşümle birlikte önemi giderek artan elektrikli araç, elektronik ve 

gömülü yazılım gibi alanlarda ihtiyaç duyulacak teknolojik alanlarda yüksek katma değerli 

yatırımların mümkün olan en kapsamlı teşvik unsurları ile desteklenmesi halen büyük önem 

taşımaktadır. 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe girdiği 2012 yılından 

günümüze kadar geçen sürede, girdi tedariki açısından önem arz eden düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, otomotiv sektöründe motor ve aktarma organları, bunların 

aksam ve parçaları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,  öncelikli yatırımlar 

kapsamına dahil edilmiş; asgari 1 milyar TL tutarındaki öncelikli yatırımlar için vergi indirim 
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desteği, 5. bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle 

uygulanır hale gelmiştir. 

Otomotiv sanayii üretimindeki artış, sanayi üretim endeksi verileri incelendiğinde de 

görülebilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı 

treyler (yarı römork) üretim endeksi, 2012-2016 döneminde yüzde 30 yükselmiştir. Üretim 

endeksindeki en yüksek düzeyli artışlar ise motor üretiminin yer aldığı “motorlu kara 

taşıtlarının imalatı” ile fren, vites kutusu, jant, debriyaj, koltuk gibi ürünlerin yer aldığı 

“motorlu kara taşıtları için (diğer) parça ve aksesuarların imalatı” gruplarında  yaşanmıştır. 

Söz konusu çalışmalar sonucunda ülkemiz girdi tedarik politikalarının daha etkin ve 

sürdürülebilir düzeyde tasarlanıp uygulanabilmesi amacıyla GİTES 2017-2019 döneminde 

eylemler ortaya konmuştur. Yeni dönemde yatay eylem planında sektörel konuları da içerecek 

şekilde 5 hedefe dönük toplam 22 eylem belirlenmiş, sektörel bazda ayrı bir eylem planına 

yer verilmemiştir. 

 Bu dönemde GİTES’in Vizyonu ve Stratejik Hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

HEDEF 1: İthalat Bağımlılığı Yüksek Olan Girdilerde Yatırımların Özendirilmesi 

HEDEF 2: İthalata Bağımlılığın Yüksek Olduğu Ürünlerde Üretim Yetkinliğinin 

Artırılması  

HEDEF 3: Sanayideki Teknolojik Dönüşümün Girdi Tedarik İhtiyaçları Üzerindeki 

Olası Etkilerinin Tespiti ve Yönetimi  

HEDEF 4: Girdi Tedarikinde Planlama ve Politika Yönetiminin Sağlanması 

HEDEF 5: Sektör İçi ve Sektörler Arası İşbirliğinin Tesis Edilmesi 

GİTES sayesinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu ve yenilikçi ve teknolojik girdiler 

Türkiye’de üretileceği için sürekli, daha az maliyetle ve güvenli tedariki sağlanarak, 

sanayiinin ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artacaktır. Böylece Türkiye’nin ara 

malı ithalat bağımlılığı da azaltılmış olacaktır.8 

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020) ve Eylem Planı (2012-2023) 

Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu, iklim değişikliği 

politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; 

temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış; iklim değişikliğiyle 

8 Kaynak: Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (2017-2019) 
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Eylemler Süre

Sorumlu / 

Koordinatör 

 Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

U1.4.1.1. Ulaştırma sektöründe sera gazı emisyonlarının sınırlandırma 

seçeneklerinin, azaltım  potansiyellerinin ve maliyetlerinin hesaplanması ile 

ileriye yönelik projeksiyonların yapılması

2011-

2023
UBAK

ÇŞB, UBAK bağlı ve ilgili kuruluşları, 

Ünv.ler, Özel Sektör

U1.4.1.2. Düşük karbon ekonomisine yönelik amaç ve hedeflerin Ulaştırma 

Ana Planı’na entegre edilmesi

2013-

2023
UBAK

KB, Özel Sektör

Kuruluşları, Ünv.ler

U1.4.1.3. “Ulaştırma Ana Planı”nın hazırlanması
2013-

2023
UBAK

MB, İB, MSB, BSTB, GTB, KTB, 

GTHB, ETKB, ÇŞB, KB, UBAK bağlı 

ve ilgili kuruluşları, Belediyeler, 

STK’lar,

U3.1.2.2. Motorlu araçlarda sera gazı emisyonu azaltılması amacıyla 

vergilendirme sisteminde yapılacak düzenlemelere ilişkin çalışmaların 

başlatılması

2020-

2023
MB

UBAK, BSTB, GTB,

STK’lar

U3.1.2.4. Uygulanmakta olan ekonomik program ve bütçe politikaları 

çerçevesinde vergi mevzuatında alternatif yakıt ve temiz araç kullanımını 

teşvik edici düzenlemelerin yapılması

2020-

2023
MB

UBAK, BSTB, GTB, KB, TÜBİTAK, 

Ünv.ler, STK’lar, Özel sektör

kuruluşları

U3.1.2.5. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin temiz yakıt ve 

temiz araç teknolojisi içeren araç filoları oluşturmalarına yönelik teşvik 

edici yöntem ve mekanizmaların geliştirilmesi

2020-

2023

UBAK, MB, 

BSTB, GTB

Araç filosuna sahip tüm kamu ve özel 

sektör kuruluşları

U3.2.1.1. Otobüs ve minibüs araç filolarının düşük karbon emisyonuna 

sahip araçlarla ilgili stratejisinin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi

2015-

2023
Belediyeler

UBAK, ÇŞB, MB,

ETKB, KB, Özel

Sektör Kuruluşları

U3.2.1.2. Toplu taşıma araçlarında yaş sınırlaması getirilmesine ilişkin 

stratejinin belirlenmesi, belirlenen stratejinin uygulamaya geçirilmesi

2015-

2023
Belediyeler UBAK

U3.2.2.1. Kentlerde elektrikli otomobiller için dolum istasyonları kurulması
2015-

2023
Belediyeler

UBAK, ÇŞB, BSTB,

GTB, ETKB

U3.2.2.2. Kent merkezlerinde temiz yakıt ve temiz araç kullanıcılarına 

ücretsiz veya düşük ücretli park alanları sağlanması

2015-

2023
Belediyeler

U4.1.1.1. Enerji verimliliği yüksek olan kara, hava ve deniz taşıtlarının 

üretiminde temiz yakıt ve araç teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının 

desteklenmesi

2012-

2023
UBAK

BSTB, GTB, ETKB,

TÜBİTAK, Ünv.ler,

Belediyeler, STK’lar

U4.1.1.2 Enerji verimliliği yüksek olan kara, hava ve deniz taşıtlarının 

üretiminde teşvik mekanizmalarının oluşturulması, yatırımların 

desteklenmesi

2012-

2023

UBAK, MB,

BSTB, GTB

Kamu kurumları ve

özel sektör

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020) ve Eylem Planı (2012-2023)

mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle 

refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır. 

Otomotiv sanayiini ilgilendiren maddeler aşağıdadır: 

Tablo 29: Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020) ve Eylem Planı (2012-2023)  

Otomotiv Sanayii Maddeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eylemler Süre

Sorumlu / 

Koordinatör 

 Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

U1.4.1.1. Ulaştırma sektöründe sera gazı emisyonlarının sınırlandırma 

seçeneklerinin, azaltım  potansiyellerinin ve maliyetlerinin hesaplanması ile 

ileriye yönelik projeksiyonların yapılması

2011-

2023
UBAK

ÇŞB, UBAK bağlı ve ilgili kuruluşları, 

Ünv.ler, Özel Sektör

U1.4.1.2. Düşük karbon ekonomisine yönelik amaç ve hedeflerin Ulaştırma 

Ana Planı’na entegre edilmesi

2013-

2023
UBAK

KB, Özel Sektör

Kuruluşları, Ünv.ler

U1.4.1.3. “Ulaştırma Ana Planı”nın hazırlanması
2013-

2023
UBAK

MB, İB, MSB, BSTB, GTB, KTB, 

GTHB, ETKB, ÇŞB, KB, UBAK bağlı 

ve ilgili kuruluşları, Belediyeler, 

STK’lar,

U3.1.2.2. Motorlu araçlarda sera gazı emisyonu azaltılması amacıyla 

vergilendirme sisteminde yapılacak düzenlemelere ilişkin çalışmaların 

başlatılması

2020-

2023
MB

UBAK, BSTB, GTB,

STK’lar

U3.1.2.4. Uygulanmakta olan ekonomik program ve bütçe politikaları 

çerçevesinde vergi mevzuatında alternatif yakıt ve temiz araç kullanımını 

teşvik edici düzenlemelerin yapılması

2020-

2023
MB

UBAK, BSTB, GTB, KB, TÜBİTAK, 

Ünv.ler, STK’lar, Özel sektör

kuruluşları

U3.1.2.5. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin temiz yakıt ve 

temiz araç teknolojisi içeren araç filoları oluşturmalarına yönelik teşvik 

edici yöntem ve mekanizmaların geliştirilmesi

2020-

2023

UBAK, MB, 

BSTB, GTB

Araç filosuna sahip tüm kamu ve özel 

sektör kuruluşları

U3.2.1.1. Otobüs ve minibüs araç filolarının düşük karbon emisyonuna 

sahip araçlarla ilgili stratejisinin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi

2015-

2023
Belediyeler

UBAK, ÇŞB, MB,

ETKB, KB, Özel

Sektör Kuruluşları

U3.2.1.2. Toplu taşıma araçlarında yaş sınırlaması getirilmesine ilişkin 

stratejinin belirlenmesi, belirlenen stratejinin uygulamaya geçirilmesi

2015-

2023
Belediyeler UBAK

U3.2.2.1. Kentlerde elektrikli otomobiller için dolum istasyonları kurulması
2015-

2023
Belediyeler

UBAK, ÇŞB, BSTB,

GTB, ETKB

U3.2.2.2. Kent merkezlerinde temiz yakıt ve temiz araç kullanıcılarına 

ücretsiz veya düşük ücretli park alanları sağlanması

2015-

2023
Belediyeler

U4.1.1.1. Enerji verimliliği yüksek olan kara, hava ve deniz taşıtlarının 

üretiminde temiz yakıt ve araç teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının 

desteklenmesi

2012-

2023
UBAK

BSTB, GTB, ETKB,

TÜBİTAK, Ünv.ler,

Belediyeler, STK’lar

U4.1.1.2 Enerji verimliliği yüksek olan kara, hava ve deniz taşıtlarının 

üretiminde teşvik mekanizmalarının oluşturulması, yatırımların 

desteklenmesi

2012-

2023

UBAK, MB,

BSTB, GTB

Kamu kurumları ve

özel sektör

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020) ve Eylem Planı (2012-2023)
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Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planı (2017-2023) 

Enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde 

değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak amacıyla hazırlanan eylem planı ile 

2017-2023 döneminde Türkiye'nin birincil enerji tüketiminde kümülatif olarak 23,9 MTEP 

azaltım sağlanması hedeflenmektedir. 

Otomotiv sanayiini ilgilendiren maddeler aşağıdadır: 

Tablo 30: Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

        Planı (2017-2023) Otomotiv Sanayii Maddeleri 

Sonuç 

Mevcut “Strateji Belgesi ve Eylem Planları”nın oldukça kapsamlı olmakla beraber, 

uygulamada koordinasyon eksikliği söz konusudur. Bu sebeple, söz konusu strateji ve eylem 

planlarının bütüncül bir yaklaşımla On Birinci Kalkınma Planı ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerini (SKH 2030) destekleyici olarak geliştirilmesi önerilmektedir. Bu eylemlerin 

küresel otomotiv sanayii ve pazarındaki küresel dönüşüme ülkemiz sanayiinin entegrasyonu 

ve uluslararası pazarda sürdürülebilir rekabetçiliği doğrultusunda değerlendirilerek, farklı 

Bakanlıklar tarafından koordine edilen eylemler için Bakanlıklar arasında koordinasyon ve 

Eylemler Süre

Sorumlu / 

Koordinatör 

 Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

U1- Enerji Verimli Araçların Özendirilmesi (Enerji verimliliği yüksek, 

emisyon seviyesi düşük, çevre dostu, küçük motor hacimli, yakıt pilli, 

elektrikli ve hibrit araçlara vergi avantajı getirilmesi)

2018 ve 2019 yıllarında 

mevzuat geliştirilecektir. 2020 

Yılında eylemin uygulamasına 

geçilecektir.

Maliye 

Bakanlığı, 

BSTB, 

EPDK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı, ÇŞB, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı

U2- Alternatif Yakıtlar ve Yeni Teknolojilerle İlgili Karşılaştırmalı 

Çalışmanın Geliştirilmesi (Alternatif yakıt kullanan ve/veya yeni teknolojili 

araçların yaygınlaştırılması)

2019 yılında ilk analiz ve 

kıyaslama çalışmalarına 

başlanacak, 2023 yılında 

eylem tamamlanacaktır

BSTB, 

TÜBİTAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı

U5- Toplu Taşımanın Yaygınlaştırılması (Toplu taşımacılık sistemlerini 

yaygınlaştırmaya yönelik altyapı ve hareketlilik planı geliştirilmesidir.)

2018 ve 2019 yıllarında 

mevzuat geliştirilecektir. 2020 

Yılında eylemin uygulamasına 

geçilecektir.

İçişleri 

Bakanlığı, 

Belediyeler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı, ÇŞB, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, EPDK

U6- Kentsel Ulaşım için Kurumsal Yeniden Yapılanmanın Geliştirilmesi ve 

Uygulanması (Sürdürülebilir ulaşımın sağlanması amacıyla ulusal ve yerel 

ulaşım ana planlarını hazırlayacak yerel kuruluşların kurumsal 

yapılandırılmasının desteklenmesidir.)

2019 ve 2020 yıllarında 

gerekli mevzuat düzenlemeleri 

ve kapasite arttırma 

çalışmaları yapılarak, kentsel 

ulaşım stratejileri 2021 yılı 

sonuna kadar 

tamamlanacaktır.

İçişleri 

Bakanlığı, 

Belediyeler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı, ÇŞB, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye 

Belediyeler Birliği

U9- Ulaşıma Yönelik Veri Toplanması (Yerel yönetimler bünyesinde, 

kentsel ulaşıma yönelik bilgilerin toplanacağı, karşılaştırılacağı ve 

değerlendirileceği   ver tabanı/bilgi ağı altyapısının oluşturulması)

2019 Yılında altyapı 

oluşturularak eylemin 

uygulamasına geçilecektir.

İçişleri 

Bakanlığı, 

Belediyeler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı, ÇŞB, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, TÜİK

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)
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işbirliği oldukça önem arz etmektedir. Farklı eylem planlarında yer alan benzer 

hedef/eylemlerin tekrar değerlendirilmesi,  daha somut eylemler ve sayısal hedefler 

tanımlanması, ayrıca her bir eylem için performans göstergelerinin tanımlanması, eylemlerin 

maliyetinin hesaplanması ve bütçe bağlantısının kurulması gerekli görülmektedir. 

Kurumlararası koordinasyonun sağlanması, belirlenen hedeflere sorumlu kurumlar ve 

Bakanlıklar tarafından ulaşılıp ulaşılmadığının takip edilmesi adına eylem planları için bir 

izleme sistemi oluşturulması da sürece katkı sağlayacaktır.  

Mevcut “Strateji Belge ve Eylem Planları”nın “On Birinci Kalkınma Planı” ile 

entegrasyonu, ayrıca 1 Ocak 2016'da BM tarafından resmi uygulama süreci başlatılan 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH 2030) 17 temel amacı ile ilişkilendirilmesi 

önemli olarak değerlendirilmektedir.  

4.2. Uzun Vadeli Hedefler (15 yıllık Perspektif, Vizyon vb. ) 

Küresel bir danışmanlık firması olan LMC Automotive tarafından Ocak 2018’de 

yayınlanan, bölge ve ülke bazlı otomotiv üretim ve satış tahminleri aşağıdaki tablolarda 

belirtilmiştir.  

Buna göre, 2032 yılında otomotiv üretiminde Çin’in liderliğini koruyacağı, Hindistan’ın 

ABD, Japonya ve Almanya’yı geride bırakarak en büyük ikinci üretici konumuna geleceği 

öngörülmektedir.  
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Tablo 31: Küresel Üretim Tahminleri 

Küresel Üretim 

(x1000) 
2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032 

Asya Pasifik      52.670       54.448       56.273       57.614       59.181       65.804       71.918  

Kuzey Amerika      17.901       17.654       17.858       18.161       18.536       19.946       19.892  

Batı Avrupa      15.316       15.431       15.527       15.481       15.651       15.760       15.554  

Doğu Avrupa        7.937         8.347         8.835         9.143         9.353       10.588       11.715  

Güney Amerika        3.718         3.851         4.062         4.195         4.361         5.062         5.446  

Orta Doğu        1.661         1.905         2.045         2.173         2.239         2.501         2.717  

Afrika        1.184         1.354         1.504         1.566         1.591         1.654         1.838  

Diğer 175 195 211 206 214 333 431 

Dünya Toplamı    100.563     103.184     106.315     108.540     111.126     121.649     129.511  

Küresel Üretim 

(x1000) 
2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032 

Çin      29.036       29.947       31.576      32.237       33.333       36.203       37.155  

Hindistan        5.332         5.762         6.105         6.465         6.875         9.607       13.516  

ABD      11.608       11.470       11.650       12.071       12.473       12.983       12.409  

Japonya        9.375         9.457         9.032         9.087         9.080         8.805         8.604  

Almanya        5.911         5.858         5.744         5.783         5.933         6.131         6.128  

Meksika        4.274         4.164         4.377         4.351         4.328         5.061         5.679  

Brezilya        3.019         3.132         3.266         3.384         3.523         4.076     4.396  

Kore        4.138         4.237         4.285         4.356         4.288         4.400         4.308  

Tayland        2.020         2.111         2.206         2.295         2.324         2.825         3.504  

İspanya        2.894         2.944         3.080         3.093         3.145         3.091         3.028  

Rusya        1.740         1.908         1.987         2.082         2.155         2.483         2.750  

İran        1.627         1.867         1.999         2.127         2.192         2.436         2.644  

Endonezya        1.272         1.363         1.450         1.509         1.572         1.982         2.437  

Türkiye        1.648         1.590         1.560         1.552         1.554         1.917         2.317  

Fransa        2.260         2.371         2.392         2.353         2.299         2.205         2.169  

İngiltere        1.745         1.782         1.846         1.838         1.824         1.927         1.874  

Kanada        2.019         2.020         1.831         1.739         1.735         1.901         1.804  

Çek Cumh.        1.425         1.368         1.417    1.408         1.448         1.674         1.744  

Slovakya        1.024         1.145         1.194         1.196         1.226         1.241         1.359  

Polonya 704 785 980        1.063         1.077         1.054         1.102  
Kaynak: LMC Ocak 2018 

Küresel satış tahminlerine bakıldığında, dünya genelinde otomotiv satışlarının yıllık 

olarak ortalamada yüzde 2,5 seviyesinde artış kaydetmesi öngörülürken, uzun vadede 

özellikle Asya Pasifik ve  Doğu Avrupa pazarlarının ağırlığının artması, Kuzey Amerika ve 

Batı Avrupa pazarlarının ise dünya geneli içindeki paylarının gerilemesi beklenmektedir. 

Ülke bazında bakıldığında ise, en büyük ilk üç pazardan Çin’in büyüme trendini devam 

ettirmesi ve ABD’nin stabil seyretmesi beklenirken, Hindistan pazarında ciddi büyüme 

öngörülmektedir.     
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Tablo 32: Küresel Satış Tahminleri 

Küresel Satışlar 

(x1000) 
2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032 

Asya Pasifik      47.457         48.981         50.576         51.760         53.393         59.585         63.917    

Kuzey Amerika      21.153         20.956         21.061         21.200         21.431         22.020         22.248    

Batı Avrupa      16.674         16.905         17.131         17.321         17.502         17.921         18.204    

Doğu Avrupa        4.746           5.209           5.479           5.746           5.998           7.077           8.011    

Güney Amerika        4.475           4.634           4.842           5.024           5.177           5.965           6.432    

Orta Doğu        3.642           4.052           4.368           4.620           4.826           5.604           6.190    

Afrika        1.160           1.246           1.337           1.416           1.507           1.894           2.213    

Diğer        1.588           1.502           1.421           1.494           1.555           1.532           1.730    

Dünya Toplamı    100.895       103.485       106.216       108.580       111.387       121.597       128.944    

Küresel Satışlar 

(x1000) 
2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032 

Çin      30.457         31.264         32.782         33.531         34.693         37.617         38.642    

ABD      17.458         17.318         17.396         17.429         17.563         17.846         17.692    

Hindistan        4.333           4.716           5.069           5.395           5.747           8.453         11.307    

Japonya        5.237           5.320           4.827           4.761           4.693           4.507           4.314    

Almanya        3.824           3.812           3.804           3.802           3.777           3.754           3.724    

Brezilya        2.526           2.633           2.769           2.877           2.968           3.416           3.622    

Rusya        1.890           2.196           2.310           2.418           2.523           2.988           3.464    

İngiltere        2.779           2.793           2.844           2.896           2.951           3.090           3.200    

Fransa        2.654           2.672           2.682           2.693           2.707           2.747           2.778    

İran        1.592           1.804           1.952           2.050           2.105           2.428           2.657    

İtalya        2.276           2.359           2.420           2.448           2.462           2.460           2.454    

Meksika        1.603           1.577           1.624           1.719           1.800           2.105           2.436    

Kanada        2.091           2.062           2.041           2.052           2.068           2.069           2.121    

Endonezya        1.129           1.220           1.296           1.355           1.423           1.721           1.954    

İspanya        1.553           1.590           1.626           1.650           1.682           1.792           1.834    

Kore        1.828           1.833           1.839           1.833           1.831           1.785           1.712    

Türkiye            985           1.003           1.046           1.088           1.127           1.302           1.439    

Avustralya        1.208           1.225           1.235           1.243           1.252           1.289           1.324    

Tayland            899               932               976           1.013           1.044           1.160           1.245    

Arjantin            910               926               958               988           1.011           1.159           1.238    

Kaynak: LMC Ocak 2018 
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4.3. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

4.3.1. İç Pazar Talep Tahmini 

ODD, Otomotiv Distribütörleri Derneği ve akademisyenler tarafından geliştirilen ve 

1.3.1 sayılı “Onuncu Plan Dönemi Değerlendirmesi” başlığı altında belirtilen ekonometrik 

model çerçevesinde, 11. Kalkınma Planı için baz, iyimser ve kötümser senaryolar için yüzde 

5,5 yüzde 7 ve yüzde 3,5 yıllık büyüme oranları dikkate alınmış olup, pazar tahmin sonuçları 

Tablo 32 ve Tablo 33’te verilmiştir. 

Şekil 47: Otomotiv Pazar Talep Tahminleri (%3,5 - %5,5 - %7,0) 

Tablo 33: Otomotiv Pazar Talep Tahminleri (%3,5 - %5,5 - %7,0) 

TOPLAM OTOMOTİV PAZARI SATIŞ ADETLERİ (x000 adet) 

YIL GERÇEKLEŞME 
MODEL-

TAHMİN (%5,5) 

BÜYÜME 

(%) 

MODEL-

TAHMİN (%3,5) 

MODEL-

TAHMİN 

(%7,0) 

2010 793 9,2 

2011 911 8,8 

2012 818 2,1 

2013 893 4,0 

2014 807 2,9 

2015 1.011 6,1 

2016 1.008 3,2 

2017 980 980 5,5 980 980 

2018 1.000 5,5 1.000 1.000 

2019 1.105 5,5 1.055 1.135 

2020 1.221 5,5 1.113 1.288 

2021 1.349 5,5 1.174 1.462 

2022 1.491 5,5 1.239 1.660 

2023 1.647 5,5 1.307 1.884 

Kaynak: ODD 
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Şekil 48: Otomobil Pazar Talep Tahminleri (%3,5 - %5,5 - %7,0) 

Tablo 34: Otomobil Pazar Talep Tahminleri (%3,5 - %5,5 - %7,0) 

TOPLAM OTOMOBİL PAZARI SATIŞ ADETLERİ (x000 adet) 

YIL GERÇEKLEŞME 
MODEL-TAHMİN 

(%5,5) 

BÜYÜME 

(%) 

MODEL-TAHMİN 

(%3,5) 

MODEL-

TAHMİN 

(%7,0) 

2010 510 9,2 

2011 594 8,8 

2012 556 2,1 

2013 665 4,0 

2014 587 2,9 

2015 726 6,1 

2016 757 3,2 

2017 723 723 5,5 723 723 

2018 700 5,5 700 700 

2019 780 5,5 739 805 

2020 869 5,5 779 926 

2021 968 5,5 822 1.065 

2022 1.078 5,5 867 1.224 

2023 1.201 5,5 915 1.408 

Kaynak: ODD 

Otomotiv pazarı için yapılan tahmin çalışmaları sonuçları, küresel danışmanlık firması 

olan LMC Automotive’in Ocak 2018 tarihinde yayınladığı satış tahminleriyle 

karşılaştırıldığında, LMC tahminlerinin yüzde 3,5 büyüme modeli sonuçlarının altında kaldığı 

görülmektedir. 
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Tablo 35: Otomotiv Pazarı Talep Tahminleri Karşılaştırması 

(x 1000 adet) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

LMC Tahmini 985 1.003 1.046 1.088 1.127 - 

Model Tahmin (%3,5) 1.000 1.055 1.113 1.174 1.239 1.307 

Model Tahmin (%5,5) 1.000 1.105 1.221 1.349 1.491 1.647 

Model Tahmin (%7,5) 1.000 1.135 1.288 1.462 1.660 1.884 
Kaynak: LMC, ODD 

4.3.2. Üretim ve İhracat Tahmini 

3.3.1 sayılı bölümde belirtilen iç pazar öngörüleri esas alınarak üç ayrı iç pazar 

senaryosu için, üretim ve ihracat öngörüleri oluşturulmuştur. İhracat öngörülerinde LMC’nin 

yayımlamış olduğu Batı Avrupa pazarı gelişim tahminleri baz alınmış olup, iç pazara 

üretimde toplam otomotiv pazarının yüzde 35’inin, otomobil pazarının ise yüzde 30’unun 

yerli araçlardan oluşacağı varsayımı esas alınmıştır.   

Elbette ihracat tahminleri firma stratejilerine ve yeni ürün projelerinin ülkemize 

çekilmesine bağlıdır. Aksi takdirde bu rakamların revizyonu gerekecektir.  

Tablo 36: Otomotiv Üretim ve İhracat Tahminleri 

Toplam Otomotiv (x1000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Büyüme 
Tahmini 

%3,5 

İç Pazar      1.000       1.055       1.113   1.174   1.239   1.307 

İç Pazara Üretim *  350   369   390   411   434   457  

İhracat      1.333       1.350       1.370   1.390   1.400   1.410 

Üretim      1.683      1.719      1.760  1.801   1.834   1.867  

Büyüme 
Tahmini 

%5,5 

İç Pazar      1.000       1.105       1.221   1.349   1.491   1.647 

İç Pazara Üretim *  350   387   427   472   522   576  

İhracat      1.333       1.350       1.370   1.390   1.400   1.410 

Üretim      1.683      1.737      1.797  1.862   1.922   1.986  

Büyüme 
Tahmini 

%7,0 

İç Pazar      1.000       1.135       1.288   1.462   1.660   1.884 

İç Pazara Üretim *  350   397   451   512   581   659  

İhracat      1.333       1.350       1.370   1.390   1.400   1.410 

Üretim      1.683      1.747      1.821  1.902   1.981   2.069  

Batı Avrupa Pazarı 
Büyüme 
Öngörüsü 

1,0% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0% 1,0% 

Kaynak: OSD 

* İç pazarın yüzde 65'inin yerli araçlardan oluşacağı varsayılmıştır.
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Tablo 37: Otomobil Üretim ve İhracat Tahminleri 

Otomobil (x1000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Büyüme 

Tahmini 

%3,5 

İç Pazar         700           739           779             822            867  915   

İç Pazara Üretim *         210           222           234             247            260  275   

İhracat         921           930           940             950            960  970   

Üretim      1.131        1.152        1.174         1.197         1.220           1.245 

Büyüme 

Tahmini 

%5,5 

İç Pazar         700           780           869             968        1.078           1.201 

İç Pazara Üretim *         210           234           261        290            323  360   

İhracat         921           930           940             950            960  970   

Üretim      1.131        1.164        1.201         1.240         1.283           1.330 

Büyüme 

Tahmini 

%7,0 

İç Pazar         700           805           926         1.065         1.224           1.408 

İç Pazara Üretim *         210           242           278             320            367  422   

İhracat  921           930           940             950            960  970   

Üretim      1.131        1.172        1.218         1.270         1.327           1.392 

Batı Avrupa Pazarı 

Büyüme Öngörüsü 
0,8% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 

 Kaynak: OSD 

* İç pazarın yüzde 70'inin yerli araçlardan oluşacağı varsayılmıştır.

2017 yılı sonu itibariyle üretim kapasitesinin 1,9 milyon adet olduğu dikkate alınırsa 

senaryolara bağlı olarak 2020-2022 yılları ve sonrası üretim hedeflerine ulaşmak için yeni 

yatırım / kapasite artışı ihtiyacı olduğu aşikardır.  

“TİM 2023 İhracat Stratejisi Raporu” Otomotiv 2023 Hedeferi Değerlendirme 

2011 yılında yayımlanan, TİM 2023 İhracat Stratejisi Raporu’ndaki otomotiv 

sanayiinin 2023 yılı hedefleri; 

 Üretim 4 milyon adet, (1 milyon adet iç pazara üretim)

 İhracat 3 milyon adet ve 75 milyar ABD doları

olarak tespit edilmiştir. 

Otomotiv sanayii 2017 yılında, yüzde 88 kapasite kullanım oranı ile 1,7 milyon adet 

araç üretimi gerçekleştirmiş, 1,3 milyon adet ve 29 milyar ABD doları ihracat ile; üretim, 

ihracat ve kapasite kullanım oranında yeni rekorlara imza atmıştır. Sanayinin dinamikleri ve 

yapısı gereği otomotiv sanayiimizin pratikte ulaşabileceği maksimum kapasite kullanımı 

seviyesinin üretim açısından yaklaşık 1,8 milyon adet olabileceği göz önüne alınmalıdır.  

Öte yandan ülkemizde otomotiv pazarı 2015 ve 2016 yıllarında 1 milyon adet sınırının 

üzerine çıkmayı başarmış, 2017 yılında 980 bin adet seviyesinde gerçekleşmiştir. 2017 yılında 
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toplam pazarın yüzde 64’ünü ithal araçlar oluşturmuş, geriye kalan yüzde 36’lık bölüm (356 

bin adet) yerli araçlardan meydana gelmiştir. 

Bu tespitler çerçevesinde; 

 1 milyon adet iç pazara üretim gerçekleştirilebilmesi için iç pazarın 2,8 milyon

seviyesinde gerçekleşmesi gerekmektedir ki, mevcut politikalar çerçevesinde pazarın 

ancak iyimser senaryoda 2023 yılında 1,9 milyon adet seviyesine gelebileceği 

öngörülmektedir.  

 4 milyon adet üretim gerçekleştirilebilmesi için 4,5 milyon seviyesinde kurulu

üretim kapasitesi gerekmektedir ki, mevcut kapasitenin iki katından daha fazla artması 

anlamına gelen bu kapasiteye, ülkemize yeni yatırımlar çekilmedikçe ulaşmak olası 

değildir. 

 3 milyon adet ihracat gerçekleşebilmesi, ülkemizin mevcut ihraç pazarlarında

ciddi büyüme gerçekleşmesi ve aynı zamanda yeni ihracat pazarlarının kazanılması 

anlamına gelmektedir. Öte yandan yeni ihraç pazarlarının oluşması, küresel otomotiv 

pazarının büyümesi ve dünyadaki diğer üretim noktalarından ülkemize kayma olması 

anlamını taşımaktadır. Mevcut ihracatımızın iki katından daha fazla artması anlamına 

gelen 3 milyon adet ihracatı gerçekleştirecek boyuttta bir ihraç pazarı artışı şu an için 

olası görülmemektedir. Ayrıca bu adetlerin gerçekleşebilmesi gerek üretim kapasitesi 

gerek lojistik altyapısının kısıtları çerçevesinde mevcut koşullarda mümkün değildir.  

4.4. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

On Birinci Kalkınma Planı Dönemindeki gelişmelere yönelik politikaların 

belirlenebilmesi için durum tespiti yapılması gerekli ve faydalı olacaktır. Bu amaç için, bölüm 

1.3.2’de verilen GZFT analizinden faydalanılarak aşağıda yer alan temel amaç ve politikalar 

belirlenmiştir; 

I. Mevcut yatırımların sürdürülebilir rekabetçiliğinin temin edilmesi

II. Yeni otomotiv yatırımlarının çekilmesi

o İç Pazarın Büyümesi

o Dış Ticaret

o Lojistik

o Gelişmekte Olan ve Kritik Teknolojilerin Ülkemize Kazandırılması

o Yatırım Teşvikleri



111 

III. Nitelikli İşgücü; Yenilikçilik konusundaki potansiyelin ortaya çıkarılması için nitelikli

işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilikçi düşünce yapısının gelişmesi ile birlikte

girişimlerin ve inovasyonun artacağı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin

potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için yaratıcı, yenilikçi, disiplinlerarası düşünebilen,

teknoloji ve dijitalleşmede gerekli becerilere sahip bir işgücü oluşturması

gerekmektedir.

IV. Südürülebilir Akıllık Hareketlilik

Belirlenen temel amaç ve politikaların detayları bir sonraki bölümde 

detaylandırılmaktadır.  

4.5. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri / Plan Hedef, 

Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi ve Uyumu / 

Kamudan Beklentiler 

Politika ve Eylemlerin İzlenme Mekanizması 

Bürokratik konuların hızlı ve etkin çözümü, kamu ve sanayi arasındaki işbirliğinin 

geliştirilmesi ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlanması amacıyla, 

aşağıda sunulan eylem planında yer alan maddelerin değerlendirilmesi, gerekli aksiyonların 

alınmakta olduğunun temini ve varsa revizyon ihtiyaçlarının gözden geçirilebilmesi için her 

yıl sonunda Kalkınma Bakanlığı başkanlığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla 

gözden geçirilme toplantılarının gerçekleştirilmesi ve kararların raporlanması uygun olacaktır. 

Ayrıca bu kapsamda aşağıda yer alan tedbirlerin ilgili ve sorumlu kurum ve  kuruluşların 

görüşlerinin de alınarak  mali boyutuna yönelik çalışmaların yapılması  yerinde olacaktır. 
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Tablo 38: Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri / Plan Hedef, Amaç ve Politikalarının 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi ve Uyumu / Kamudan Beklentiler 
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Amaç Tedbir Açıklama Süre Sorumlu Kuruluş
Uluslararası Gündemde/ Ülkemize 

İzdüşümü/ İlgili SKA Hedefi Nosu

II YENİ OTOMOTİV YATIRIMLARININ ÇEKİLMESİ

11. Plan döneminde başlaması muhtemel Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 

müzakerelerinde 1995 yılında sanayimiz açısından elde edilen kazanımlardan geriye 

düşülmemesi ve sanayi ile uzlaşı içerisinde tanımlanmış uzun vadeli bir plan dahilinde 

otomotiv sektörü müzakere pozisyonunun belirlenmesi

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakereleri, gerek iç pazardaki gerek AB 

pazarındaki rekabetçiliğimizi doğrudan etkileyecek bir konu olması nedeniyle, 

yakından takip edilmesini ve müzakerelerin sanayimiz pozisyonuna uygun şekilde 

yürütülmesini gerektiren bir husustur.

O
EB, AB Bakanlığı , 

DB

Birleşik Krallığın AB’den ayrılma sürecinin ve diğer 3. Ülkeler ile yapılacak STA’ların

otomotive olası etkileri dikkate alınarak, kamu/özel sektör arasında ortak çalışma

platformları vasıtasıyla ülkemizin STA politikasının oluşturulması (Örneğin; STA

yapılacak ülkelerin seçilmesi, menşe kuralları)

Otomotiv sanayiinin ana ihraç pazarlarının başında gelen Birleşik Krallığın 

geleceğini şekillendirecek Brexit sonrasında Birleşik Krallığın AB ve Türkiye ile 

ilişkisinin ne şekilde şekilleneceği, sanayimizin ihracatını, üretimini ve 

yatırımlarını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle sürecinden yakından takip 

edilmesi ve sanayimiz çıkarlarını koruyacak politikaların zamanında uygulanması 

önemlidir.

Sanayimiz açısından kritik öneme sahip ülkelerle yürütülecek Serbest Ticaret 

Anlaşması müzakerelerinde menşe kurallarının, indirim takvimlerinin vb. diğer 

hususların sanayimizle birlikte belirlenmesi, söz konusu STA’ların dış pazarlara 

erişimimizi kolaylaştırması, iç pazardaki konumumuzun güçlendirilmesi ve 

böylece rekabet gücümüzün sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından son derece 

önemlidir.

Sürekli EB

Dahilde İşleme Rejimi uygulamasının daha basit ve işlevsel hale getirilmesi, kolay

yönetilebilir bir sisteme dönüştürülmesi 

Yerlilik oranını gittikçe arttıran sanayimizin üretiminde uluslararası

rekabetçiliğini sürdürebilmesi için kalite, tedarik ve maliyet açısından ithal

malzeme ve parça kullanmak zaruriyeti bulunmaktadır. İhracat yaptığımız

pazarlarda rekabet gücümüzü korumak için, halihazırda faydalanmakta

olduğumuz DİR’in otomotivin özel ihtiyaç ve özellikleri dikkate alınarak,

sistemde yaşanan sıkıntıların giderilerek, daha iyileştirilmesi önem arz

etmektedir. 

K EB

Otomotiv sanayiinin ağırlıklı ihracat pazarlarına yönelik risklerin azaltılması için yeni

pazar / yurtdışında yatırım için çalışma hazırlanması

Otomotiv Sanayii ihracatının yüzde 85'ini oluşturan AB Pazarında yaşanabilecek 

olası olumsuzluklar sanayimizi doğrudan etkileyeceğinden, yeni ihraç pazarlarının 

oluşturulması son derece önemlidir. 

Ayrıca ülkemizden mal ve hizmet ihracatı artacak, hem de ülkeler arası 

işbirliğinin güçlendirilmesi mümkün olacaktır.

Sürekli EB

İhracatta navlun desteği sağlanması

Türkiye'de geliştirilen araçların Gümrük Birliği dışı ülkelere ihracatının 

desteklenmesi amacıyla yeni pazarlara açılım yapılması ve sanayimizin ihracat 

rekabetçiliğinin temin edilmesi ve sürdürülmesi için, ihracata yönelik teşviklere 

ihtiyaç duyulmaktadır.

Otomotiv ürünlerinin nakliyesinde destek kapsamının farklı nakliye modlarını 

kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği düşünülmektedir.

K - O EB

II. b) Dış Ticaret
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem 

Planı, SKA 8.1
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Amaç Tedbir Açıklama Süre Sorumlu Kuruluş
Uluslararası Gündemde/ Ülkemize 

İzdüşümü/ İlgili SKA Hedefi Nosu

II YENİ OTOMOTİV YATIRIMLARININ ÇEKİLMESİ

II. c) Lojistik

Lojistik altyapısının otomotiv sanayiindeki gelişmelere paralel bir hızla iyileştirilmesi, 

gerekli yatırım ve planların yapılması için; 

-Eylem planlarının hazırlanması

-Devreye alınması

Bu kapsamda ağırlıklı olarak öne çıkan hususlar şunlardır:

- Liman maliyetlerinin ve liman altyapılarının iyileştirilmesi

- Limanlara  ve OEM’lere iltisak hattı çekilmesi ve bu konuda devlet teşvik/desteği 

sağlanması

- Boğazlardan demiryolu ile yük taşımacılığının gerçekleştirilmesi

- Blok trende tek lokomotif ile Avrupa ve Türkiye Demiryollarının ortak kullanılmasını 

sağlayacak girişimlerde bulunulması

Sanayimizin uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğinin önemli temellerinden birisi 

kuşkusuz ki verimli çalışan lojistik alt yapısıdır. Parça tedariğini yapamayan, 

ürettiğini dünya pazarlarına makul bir maliyetle ulaştıramayan bir otomotiv 

sanayiinin başarılı olabilmesi mümkün değildir. Sanayimizin üretim ve ihracat 

kapasitesinin gelişim hızına ayak uyduracak rekabetçi fiyatlarla hizmet sunan, 

intermodal bir yapıya sahip lojistik sektörü, sanayimizin sürdürülebilir başarısı 

için büyük önem taşımaktadır.

- K

- Sürekli

UDHB
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem 

Planı, SKA 9.1

Yeni teknolojilerin ülkemize kazandırılması için yol haritası oluşturulması K BSTB

Sensör, batarya, yazılım ve elektronik alanında yeni teknolojilerinin geliştirilmesi 

amacıyla teşvik mekanizmalarının oluşturulması
Sürekli BSTB, MB, EB

Otomotiv bilişim teknolojilerinde ulusal üretim ve Ar&Ge çalışmalarının gelişmesi için 

ulusal ortak proje platformlarının oluşturulması ve desteklenmesi

Gelişen teknolojiler (bağlantılı araçlar, otonom, hareketlilik, bilişim altyapısının 

gelişimi vb.)  ile birlikte akıllı ulaşım sistemleri kapsamına giren konular çok 

fazla paydaşı ilgilendiren dolayısıyla koordinasyon, yakın takip ve işbirliğinin 

kritik öneme haiz olduğu bir alan olarak görülmektedir. Çok fazla paydaşı 

ilgilendiren bu alanda ortak proje platformların oluşturulması teknoloji gelişimi 

ve ülkemize know-how kazanımı açısından önemlidir.

Sürekli BSTB

Gelişen yeni araç teknolojiler doğrultusunda bağlı ve otonom araçlar için uygun 

simulasyon ve test altyapısı olmak üzere Otomotiv Test Merkezinin faaliyete geçmesi

Ülkemizde tasarlanan araçlar ile aksam ve parçaların tasarım ve dayanım 

testlerinin büyük bir kısmı yurt dışında yaptırılmaktadır. 

Otomotiv Test Merkezi, sanayimiz açısından büyük önem arz eden ürün 

geliştirme sürecini kısaltmanın yanında, yurt dışından alınan hizmetler nedeni ile 

döviz harcamalarını düşürecek ve tasarım geliştirme maliyetlerini de azaltacaktır.

O - U BSTB, SSM, TSE

Alternatif güç sistemli araçlara yönelik altyapının oluşturulması (elektrikli araçlar için

şarj istanyonları ve yakıt hücreli araçlar için dolum istasyonları)

Çevreye duyarlı alternatif güç sistemli araçların yaygınlaşabilmesi için bu alanda 

elektrikli araçlar için şarj istasyonları, yakıt hücreli araçlar için de hidrojen 

dolum istasyonları gibi altyapıların sağlanması önemli bir faktördür.

Sürekli BSTB, EPDK

Otomotiv sektörü ile elektronik, yazılım, elektrikli makine, ana metal, savunma gibi

diğer sektörlerle işbirliği ve bütünleşme sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması 

Otomotiv sanayinin, kritik teknojilerin hayata geçirilmesi için elektronik, yazılım 

ve savunma gibi ilişkili sektörlerle ortak çalışmalar yaparak rekabetçiliğini 

korumak ve geliştirmek için faaliyetlerini sürdürmesi önemli görülmektedir.

Sürekli BSTB, SSM

Hızla gelişen yeni otomotiv teknolojileri dikkate alındığında, yeni yatırımların 

çekilmesinde kritik rol oynaması muhtemel tedbirlerden biri, yeni nesil 

teknolojilerin ülkemizde rekabetçi şekilde üretilmesidir.

II. d) Gelişmekte

Olan ve Kritik 

Teknolojilerin 

Ülkemize 

Kazandırılması

BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi, Paris Anlaşması, Türkiye 

Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş 

Katkı Beyanı (INDC),  Ulusal İklim 

Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020), 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-

2023), Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri 

Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki 

Eylem Planı (2014-2016), Türkiye 

Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve 

Eylem Planı (2016-2019)

SKA 9.5, SKA 12.a, SKA 13.1, SKA 

13.2
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Amaç Tedbir Açıklama Süre Sorumlu Kuruluş
Uluslararası Gündemde/ Ülkemize 

İzdüşümü/ İlgili SKA Hedefi Nosu

II YENİ OTOMOTİV YATIRIMLARININ ÇEKİLMESİ

Otomotiv ana sanayii ve tedarik sanayi yatırımlarına nakit desteği sağlanması Proje bazlı EB

Ülkemizde üretilmeyen yüksek teknoloji aksam/sistemleri içeren tedarik sanayi 

yatırımlarına nakit desteği sağlanması
Sürekli EB

Teknoloji ve pazara hızlı ulaşmak için küresel şirket satın alma, teknoloji transferi ve 

birleşmeler için destek mekanizmalarının oluşturulması
Sürekli EB

Otomotiv Sanayiinde yapılacak kapasite artırımı / yeni kapasite yatırımlarında çalışan

ücretlerinin desteklenmesi
Sürekli EB

Dijital dönüşüm kapsamında mevcut otomotiv üretim tesislerinde teknolojik dönüşüm

yatırımı için teşvik programı geliştirilmesi

Sanayide dijital dönüşüm: Sanayimizde dijital dönüşümü destekleyecek ve hızla 

uygulanmasına imkan verecek politikalar geliştirilmesi ve devreye alınması, 

sanayimiz ve ülkemiz ekonomisinin rekabetçiliği açısından zorunludur.

Sürekli EB

Yatırım teşvik mevzuatı ve ikincil mevzuatın sistemi kapsamındaki süreçlerin

uyumlaştırılması, kısaltılması ve sadeleştirilmesi

Yatırım teşvik mevzuatı birçok kurum ve bu kurumlar tarafından yayımlanan 

mevzuatın birleşimi ile tasarlanmıştır. Birden çok kurum ile birlikte yönetilen 

süreçler her bir kurumun kendi içindeki bürokrasisi ve kurumlararası bürokrasi 

dolayısıyla yatırımcılar açısından zaman ve para kaybına neden olabilmektedir.

K EB

Otomotiv sanayi açısından kritik öneme haiz ham maddelerin ülkemizde üretiminin,

örneğin, sac, mühendislik plastiği, karbon fiber ve alüminyum vb. otomobil endüstrisinin

ihtiyaçlarına cevap verecek hammadde ve ara mamul yatırımlarının teşvik edilmesi

Otomotiv Sanayii açısından kritik öneme haiz ham maddelerin ülkemizde 

üretiminin, otomobil endüstrisinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 

yatırımlarla teşvik edilmesi hem rekabetçiliği artıracak hem de dış ticaret açığını 

azaltacaktır.

Sürekli EB

Otomotiv sanayiinin yurt dışında üretim tesisi kurmasının desteklenmesi için gerekli

teşvik mekanizmalarının oluşturulması

Gerek üretim gerek Ar-Ge konusunda kendini ispat etmiş olan otomotiv ana 

sanayimizin ulaştığı noktada, gelişimini devam ettirebilmesi için başta gelişmekte 

olan pazarlar olmak üzere üretim ve mühendislik alanlarında yurt dışında 

yapacağı yatırımların desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bu çerçevede, özellikle yurtdışında üretim tesisleri kurmak amaçlı projelerin 

desteklenmesinin değerlendirilmesi önerilmektedir. Böylece, hem ülkemizden mal 

ve hizmet ihracatı artacak, hem de ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi 

amacına hizmet edilmesi mümkün olacaktır.

O EB

Türkiye uzun yıllar rekabetçi çalışma gücü ve kalite anlayışı ile otomotiv 

yatırımlarını çekmeyi başardı. Ancak bugün yeni yatırım çekmek ve mevcut 

yatırımları sürdürmek ayrı bir değer seti gerektiriyor.

II. e) Yatırım 

Teşvikleri

 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-

2018), Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji 

Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019), 

Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı 

(2017-2019), SKA 8.2, SKA 8.4
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Amaç Tedbir Açıklama Süre Sorumlu Kuruluş
Uluslararası Gündemde/ Ülkemize 

İzdüşümü/ İlgili SKA Hedefi Nosu

III NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

Nitelikli İşgücünün Geliştirilmesi İçin Sanayinin Uygulamakta Olduğu Eğitim 

Programlarının Desteklenmesi
Sürekli ÇSGB, MEB

Otomotivde istihdam edilecek iş gücünün dijital dönüşümün gereklerine uygun donanım 

ihtiyacını desteklemesi amacıyla, orta öğretim ve üniversite eğitim sisteminin ele 

alınarak, beyaz ve Gri Yaka personel yetiştirilmesine yönelik gerekli müfredat 

düzenlemesinin gerçekleştirilmesi

K - O MEB, YÖK

Orta Öğretimde STEM (Science, technology, engineering, mathematics) eğitimi yanı sıra 

yönetsel kabiliyetleri (organizasyonu bir bütün olarak görmek), endüstriyi anlayabilme, 

iletişim becerileri geliştirecek müfredat düzenlemesi sağlanması

Sürekli MEB

Otomotiv sanayiinin yoğunlaştığı bölgelerdeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için 

Otomotiv Endüstri Meslek Liseleri (EML) ve Meslek Yüksek Okullarının (MYO) bu 

bölgelerde açılması / kapasitelerinin geliştirilmesi

K - O MEB, YÖK

Yabancı dil seviyesinin yukarı çekilmesini sağlayacak okul dönemi ve okul sonrası ek 

gelişim imkanlarının tasarlanması
Sürekli MEB, YÖK

IV SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI HAREKETLİLİK

Ulusal hareketlilik planı oluşturulması K
UDHB

BSTB

Çevreci ve akıllı hareketli araç projeleri için finansman desteği sağlanması K - O MB, EB

Bağlantılı araçların geliştirilmesi, test edilmesi ve kullanımına ilişkin ulusal stratejinin, 

teknik mevzuatın, altyapı politikalarının geliştirilmesi
O

UDHB

BSTB

Siber güvenlik konusunda mevzuat ve altyapı oluşturulması O

UDHB

BSTB

BTK

Veri ekonomisine yönelik mevzuat ve altyapı çalışmalarının yapılması O

UDHB

BSTB

BTK

Kısa Vade (K) 0-1 yıl

Orta Vade (O) 1-3 yıl

Uzun Vade (U) 3-7 yıl

 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-

2018), SKA 4.4, SKA 9.5

Akıllı hareketlilik konusu küresel çapta git gide ön plana çıkmaktadır. İlerleyen 

süreçte bu alanda otomotiv sanayinde faaliyet gösteren oyuncuların küresel çapta 

yenilikçi projelerinin ülkemize çekilmesine katkı sağlayacak ortamın 

oluşturulması yeni yatırımların çekilmesi ve sürdürülebilir rekabetçiliğimizin 

desteklenmesi için büyük önem arz etmektedir.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji 

Belgesi (2014-2023), Türkiye Otomotiv 

Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

(2016-2019), Türkiye Niyet Edilen Ulusal 

Olarak Belirlenmiş Katkı Beyanı (INDC),  

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi 

(2010-2020), 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-

2023), SKA 8.2, SKA 8.4, SKA 9.5, SKA 

13.1, SKA 13.2

Gelişen yeni teknolojiler ve sanayimizdeki değişime paralel olarak farklılaşan iş 

gücü ihtiyacının eğitim sistemi ve kalitesi ile desteklenmesi büyük önem 

taşımaktadır.
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Değişen Otomotiv Ekosisteminin Gelecek Planlarına Yansımaları  

Gelişen araç teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemleri ile birlikte bilişim konularında 

otomotiv sanayiinde gittikçe daha çok oranda işbirliğinin ilerleyen dönemde gündeme gelmesi 

beklenmektedir. Akıllı ulaşım sistemleri, bağlantılı araçlar, hareketlilik, bilişim altyapısının 

gelişim süreçleri ile birlikte çok fazla paydaşı olan ve dolayısıyla koordinasyon, yakın takip 

ve işbirliğinin kritik öneme haiz olduğu bir alan olarak görülmektedir. İlgili çalışmalarında ve 

uygulamalarında otomotiv sanayi kritik bir paydaştır. Bu sebeple, yapılan çalışmalarda 

otomotiv üreticileri ile doğrudan temas kurulmasının faydalı ve gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Ulusal üretim ve Ar-Ge çalışmalarının gelişmesi için ulusal ortak proje 

platformlarının olması, verimli çalışması ve desteklenmesi önemlidir.    

Halihazırda UDHB liderliğinde revizyon çalışmaları gündemde olan Akıllı Ulaşım 

Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı çalışmalarının da On Birinci Kalkınma Planında 

dikkate alınması ve planlanan eylemlerin uyumlu olması önemlidir. Bu çerçevede, 

belirlenecek eylemlerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde icra edilebilir, 

sonuç ve katma değer odaklı bir eylem planı olması beklenmektedir. Ayrıca, yapılan 

çalışmalarda ilgili paydaşların katılımı ve çalışma sonuçlarının paylaşılması önemlidir.  

İlerleyen süreçte akıllı ulaşım sistemleri, bağlantılı ve otonom araçlara yönelik otomotiv 

sanayiinde faaliyet gösteren oyuncuların küresel çapta yenilikçi projelerinin ülkemize 

çekilmesine katkı sağlanması, yeni yatırımların çekilmesi ve sürdürülebilir rekabetçiliğimizin 

desteklenmesi için altyapıyla ilgili mevzuatın da şeffaf olması ve küresel standartlara ilave 

ülkemize özgü spesifik şartlardan büyük oranda kaçınılması önem arz atmektedir. Bu 

çerçevede, kurumlar arası koordinasyon ve hazırlık durum tespiti henüz tamamlanmadan 

mevzuatın devreye alınmasının yaratması muhtemel sonuçlar göz  önüne alındığında, eCall 

mevzuatının bir vaka olarak incelenmesinin etkin ve verimli çalışmalar adına değerlendirmesi 

önemlidir. 

Çalışmalarda dikkate alınması gerekli görülen otomotiv teknolojileri ve ilgili alanları 

aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: 

o Connected vehicle / Bağlantılı araçlar

o Autonomous vehicle / Otonom araçlar

o ADAS / Automated araçlar (Levels 0 to 5) / İleri Sürücü Destek Sistemleri

o Platooning / Ticari araçlar için katarlama
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o Intermodal ulaşım

o Yol /Hava / Çevre faktörlerinin gözetilmesi ve iletimi

o Akıllı Hareketlilik

o Standardlar

o Test ve validasyon faaliyetleri

o Mevzuat hazırlama

Bağlantılı ve otonom araçlar için uygun simulasyon ve test altyapısının oluşturulması bu 

çerçevede özellikle önemli görülmektedir.  

Gerek altyapı gerekse gelişen otomotiv teknoloji alanlarında sensör teknolojisi ve 

yazılım ülkemizde geliştirilmesi kritik öneme haizdir, uygun teşvik mekanizmaları ile 

desteklenmesi gerekli görülmektedir. 

ICT alt yapısı ile ilgili sıkıntıların, sorunların çözüme kavuşturulması gerektiği 

değerlendirmektedir. (Örneğin 5G üzerinde aşırı yük ve yüksek vergilendirme kaynaklı 

kullanım sorunları.) Ayrıca, AUS sistemleri veri bazlı çalışmaktadır ve araç verileri (toplu 

taşıma hariç) kişisel veri sınıfına girmektedir. Dolayısıyla veri kullanımı konusunda ulusal 

stratejinin netleşmesi büyük önem arz etmektedir. Veri konusunda sınırlama olması 

durumunda AUS uygulamalarının devreye alınması açısından riskli bir durum söz konusu 

olabilecektir. 

4.6. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Otomotiv sanayiinin dinamikleri dikkate alındığında tüketici eğilimleri, teknolojik 

gelişmeler ve otomotive etkileri konusunda düzenli çalışmalar yaptırılması önemli 

değerlendirilmektedir.  
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Günümüzde küresel ekonomiyi şekillendiren, ulusal ekonomilere ciddi katkı sağlayan 

ve yaşamımızın değişmez parçası haline gelen otomotiv sanayii, ülkemizde de imalat 

sanayimiz ve ihracatımıza yaptığı katkılarla ülke ekonomimizin değişmez bir parçası haline 

gelmiştir.  

Toplam büyüklüğü yaklaşık 4 trilyon ABD doları ile dünya ekonomisinin yaklaşık 

yüzde 5’ini oluşturan otomotiv sektörü dünyanın en büyük 4. ekonomisine tekabül 

etmektedir. Türkiye’de otomotiv sanayii, GSYH’ye sağladığı katkı açısından 7. sırada yer 

almakta olup, yüksek bir çarpan etkisine sahiptir. 

Otomotiv sektörü vergi geliri açısından lider bir konumdadır. Türkiye’de 2017 yılında 

taşıt araçları satışı üzerinden tahakkuk edilen ÖTV gelirleri kamunun toplam ÖTV gelirlerinin 

yüzde 16,1’ini oluşturmuştur. Kurumlar Vergisi ve KDV hariç olmak üzere, sadece motorlu 

taşıtlar vergisi (MTV) ve otomotiv ürünlerinden alınan ÖTV dikkate alındığında,  otomotiv 

sektörü ülkenin toplam vergi gelirinin yüzde 5,6’sını oluşturmaktadır.   

Otomotiv sektörü istihdamında 1 kişilik artış, diğer sektörlerde 5 kişilik istihdam 

artışına yol açmaktadır. Otomotiv değer zinciri üzerinde toplam istihdam seviyesinin 500 bin 

kişi olduğu hesaplanmaktadır.  

Otomotiv sanayimiz Gümrük Birliği ile birlikte ciddi bir dönüşüm yaşamış ve bugün 

küresel üretim ve mühendislik merkezi haline gelmiştir. 1996 yılındaki  612 bin araç/yıl 

üretim kapasitesi, ülkemizdeki yerleşik otomotiv firmalarının kapasite arttırması sonucu 2018 

yılı başı itibariyle 2 milyon adet/yıl seviyesine ulaşmıştır.  

Bu süreçte gerçekleştirilen üretim, ihracat ve yeni model & Ar-Ge çalışmaları sonucu 

sanayimizin üretimi de artmış ve 2017 yılı sonu itibariyle 1,7 M seviyesine ulaşmıştır. İhracat 

odaklı olarak artan üretim sonucu kapasite kullanım oranı 2017 yılında;  

 Otomobil grubunda yüzde 94

 Hafif ticari araçlarda yüzde 82 seviyesine ulaşmıştır.

 Ancak ağır ticari araçlarda kapasite kullanım oranı yüzde  52 seviyesine düşmüştür.
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Ülkemizde bulunan otomotiv fabrikalarımız kalite, maliyet ve verimlilik kriterleri 

açısından üyesi bulundukları küresel grubun fabrikaları arasında en ön sıralarda yer 

almaktadır.  

2017 yılında otomobilde ürettiğimizin yüzde 81’ini, hafif ticari araçlarda yüzde 77’sini 

ve ağır ticaride de yüzde 44’ünü ihraç ettik. Sanayimizin ihracatının ülkemizin toplam ihracatı 

içindeki payı sürekli artış gösteriyor. Otomotiv sanayimiz 12 yıldır ülkemizin ihracat lideri 

olup, 2017 yılında da ülkemiz ihracatının yüzde 18,2’sini gerçekleştirmiştir. 2017 yılında 

otomotiv ihracatımız 29 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır.  

Ülkemizin artan refahına paralel olarak otomotiv pazarı da gelişmeye devam etmekle 

beraber, 1.000 kişiye düşen araç sayısı kriteri dikkate alındığında, ülkemizdeki otomotiv 

pazarı henüz doygunluk seviyesine ulaşmaktan çok uzaktır. 2015 yılında ilk defa 1 milyon 

sınırını aşan otomotiv pazarı, 2016 yılını da benzer bir seviyede kapatmış olmasına rağmen, 

2017 yılında iç pazarda hafif bir daralma yaşanmış ve pazar 980 bin seviyesinde kalmıştır. 

Bununla beraber daralma ağırlıklı olarak kendini ağır ticari araç pazarında hissettirmektedir. 

Bu segmentte pazar son 2 yılda yüzde 44  daralmıştır. 

Öte yandan ICT alanında ortaya çıkan gelişmeler, otomotiv sanayii ve ürünlerini de 

hızla etkilemekte olup, otomotiv ekosistemi ciddi bir değişim / dönüşüm süreci içerisindedir. 

Gerek teknolojik gelişmeler, gerek müşteri beklenti ve tercihleri, gerekse artan küresel rekabet 

otomotiv üreticilerini daha fazla yatırım yapmak ve daha rekabetçi olmanın yollarını aramak 

zorunda bırakmaktadır. Bu ise doğal olarak her bir üretici ve üretim lokasyonu için 

sürdürülebilir rekabetçilik kavramının öne çıkmasına sebep olmaktadır.  

Yukarıdaki değerlendirmelerin ışığında, otomotiv sanayimizin ülkemiz ekonomisi ve 

ihracatı açısından lokomotif sektör olduğu, küresel sanayinin bir parçası olduğu, bu bağlamda 

da gelişmekte olan küresel eğilimlerden direkt olarak etkilenme riski taşıdığı, başta 

gelişmekte olan ülkelerin ve dijital dönüşüm ile gelişmiş ülkelerin otomotiv sanayilerini geri 

kazanmaya çalıştıkları bu artan rekabet ortamında sanayimizin sürdürülebilir büyümesi için 

tedbir alınması gerektiği aşikardır. Bugüne kadar küresel platformda rekabetçiliğini korumak 

için üzerine düşeni başarı ile yerine getiren otomotiv sanayimiz, On Birinci Kalkınma Planı 

döneminde,  kritik teknojilerin hayata geçirilmesi için elektronik, yazılım ve savunma gibi 

ilişkili sektörlerle ortak çalışmalar yaparak rekabetçiliğini korumak ve geliştirmek için 

faaliyetlerini sürdürecektir. 
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Sanayimizin yapacağı açılımlar arasında yer almasını beklenen yerli marka projesi de 

2019 – 2023 döneminde devreye girmesi hedeflenen önemli bir gelişmedir. On Birinci Plan 

çalışmaları sırasında yerli marka projesine yönelik hazırlık çalışmalarının devam etmesi 

sebebiyle konu hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Ülkemizin gerek teknoloji geliştirme 

kabiliyetinin artması gerek ülkemizin kendi markasına sahip olması adına önemli bir adım 

olarak görülen yerli marka projesine ilişkin gelişmeler On Birinci Kalkınma Planı döneminde 

ortaya çıkacaktır. Bu  proje kapsamında belirlenecek strateji ve politikaların, ülkemizde 

halihazırda yatırımı olan ve ileride yatırım yapma potansiyeli bulunan diğer oyuncuların eşit 

koşullarda rekabet etmesini sürdürecek şekilde kurgulanmasının önem taşıdığı 

değerlendirilmektedir.    

Raporun hazırlanmasında yapılan değerlendirmelerde öne çıkan önemli bir konu ise 

değişik kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan strateji çalışmalarında ve eylem 

planlarında genel olarak koordinasyon ve bilgilendirme eksikliğidir. Bu bağlamda, sanayinin 

yatırım çekiciliği ve sürdürülebilir rekabetçiliği adına kamu kurum ve kuruluşları arasında 

ortak bir otomotiv sanayii stratejisi bakışı olması, ortak ve sonuç odaklı çalışma yaklaşımının 

ortaya çıkması bir zorunluluk olarak görülmektedir.   

Son olarak, son derece dinamik bir iş ve rekabet ortamında faaliyet gösterecek 

sanayimize yönelik alınacak tedbirlerin dönemsel olarak değerlendirilmesi ve sürdürülebilir 

üretim ve yatırım rekabetçiliği perspektifi ile karar alma süreçlerinin çalıştırılmasının önemi 

ve gerekliliği ortadadır. Bu bağlamda Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu; yıllık değerlendirme 

mekanizmasının kurulmasını, ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında ortak politikaların 

geliştirilmesini ve kamu – sanayi ilişkilerinin geliştirilmesini önermektedir.  
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