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ÖNSÖZ

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 
sayılı Kamun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı *nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
İkinci, üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa 
ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır.

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nın, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik için 
başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa mekanizmasının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT’leri özelleştirme 
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan için 
yapılan özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "özel ihtisas Komisyonları'* kurulmuştur.

özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teştilatma, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlaklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır.



özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır.

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve Üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür.

özel ihtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır.

özel ihtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan özel ihtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz.
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VI. Beş Yıllık Kalkınma Plan Çalışmalarına başlanılmak üzere T.C. Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı 25.3.1988 tarih ve 7-9-5-1-88-1590 sayılı 
çağrı mektubu üzerine 20 Nisan 1988 tarihinde Ankara DPT Salonunda toplanıl- 
mıştır.

Sayın Müsteşarlık yetkililerinin hazır bulunanlara plan çalışmaları ile ilgili ola
rak yaptıkları açıklama ve dağıtılan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı özel ih
tisas Komisyonları ÇALIŞMA MODELİ'nden sonra Kara Taşıtları İmalat Sanayii 
özel İhtisas Komisyonu Başkan, Raportör ve Alt Komite üyeleri için oylama 
yapılmış ve alt komiteler oluşturularak çalışmalara başlanılmıştır.

Komisyon toplantılarında, bu plan dönemi çalışmalarında evvelki dönemlerden 
farklı olarak, Otomobilin, Kara Taşıtları İmalat Sanayii içinde üretim sayısı 
olarak giderek yüksek rakamlara ulaşması nedeni ile ayrı olarak incelemeye 
alınması uygun görülmüş, yine diğer dönemlerde geniş olarak ele alınmamış bu
lunan Trailer ve iki Tekerlekli Araçlar üzerinde de daha fazla araştırma yapıl
ması önerilmiş ve bunlar da öneriye uygun olarak ele alınarak incelenmiş ayrı 
birer bölüm olarak raporda yer almışlardır.

Türkiyenin Avrupa Topluluğuna tam üye olmak üzere müracaat ettiği bu dö
nemde Kara Yolları Taşıt Araçlarının tariflerinin de Avrupa Topluluğu Stan- 
dardlarına uygun olarak belirlenmesini ve bu tariflerinin bütün ülkede kullanıl
masının faydalı olacağına inanılarak ISO (International Organization For Stan- 
dardization) standardları esas alınarak üzerinde çalışılmış gerekli tercümeler 
yapılarak rapora bir bölüm olarak konmuştur. Tercümelere, gerekli itinanın gös
terilmesi için azami gayretin verilmiş olmasına rağmen tarafımızdan tam bir 
karşılığın bulunduğu hakkında tereddüdümüz mevcutttur. Bu bakımdan Türkçe 
tariflerin Sayın Müsteşarlığımızca bir Dil Otoritesinin tetkikine verilmesini fay
dalı görmekteyiz.

Raporun en iyi şekilde hazırlanması hususunda gayret gösteren arkadaşlarım Sa
yın Şükrü Genişel, Sayın Metin özden, Sayın Teoman İlkin ve Sayın Kenan 
Ergül ve yardımcıları ile Çalışma Modeline uygun bilgi toplama işlerini yürüten 
onları birleştirip bir sonuca getiren raportör Hakan Yontar ile kontrol ve dak
tilo işlerinde büyük hizmet veren Sekreter Zerrin Türkmen'e, bu çalışmaları 
gerek Otomotiv Endüstrisinde gerekse idari sahalarda sahip oldukları geniş bil
gi ve tecrübeleri ile yönlendiren Sayın Tahsin önalp, Sayın Cavit Çıtak ve Sa
yın Nimet tpek hanıma ayrıca Trailer konusunda çalışmaya değerli katkıda bulu
nan Sayın F.Mehmet Erüreten ile Sayın' Barbaros Demirci'ye ve diğer Komis
yon üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi belirtirim.

Çalışmalara büyük ölçüde katkı sağlayan; evvelki dönemlere ait Karayolu Ta
şıtları tmalat Sanayii raporları ile OSD arşivini de belirtmekte fayda görmek
teyim.

Saygılarımla,

NEJAT EMlRLt
Karayolu Taşıtları İmalat Sanayii
özel İhtisas Komisyonu Başkanı Aralık 1988
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I. GİRİŞ

SEKTÖRİİS TANIMI - SINIFLANDIRILMASI YE KOMİSYON ÇALIŞMASININ KAPSAMI

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışmalarında Devlet Planlama Teşkilatı'n- 
ca Komisyona verilen isim ve bu isuıin kapsamında çalışma alanı "Karayol
ları Taşıtları İmalat Sanayii" olarak belirtilmiştir. Bu çerçeve içinde 
komisyon kendi arasında iş bölümünü yaparak çalışmasını sürdürmüştür.

Hernekadar konu verilen isim gereği daha geniş olarak ele alınmasını ge
rektirirse de ana sanayiine girdi veren ve birbirine iyice bağlı bulunan 
Otomotiv Yan Sanayiin bu plan döneminde daha geniş olarak ele alınıp in
celenmesi istenmiş ye Motor dahil Yan Sanayi tamamen ayrı bir komisyonun 
etüdüne verilmiştir.

Özel İhtisas Komisyonumuzun konusu "Karayolu Taşıtları İmalat Sanayii" 
dir.

Ülkemizin Avrupa Topluluğuyla (AT) olan ilişkileri, üyelik için müracaa
tı, dışa açılma, ihracatın önemli olduğunun anlaşılması ve yoğun ihracat 
çabaları VI. Beş Yıllık Kalkınma Planının ana hedeflerini belirlemekte
dir.

Yapılacak her türlü çalışmanın bu hedeflerle uyum içinde olması kaçınıl
mazdır.

Otomotiv Sanayii ürünlerinin, Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri haricin
deki Orta Doğu Ülkelerine ihracında bu ülkeler tarafından, Türkiye'de 
yabancı menşeli ürünlerde olduğu gibi önceden alınmış bir uygunluk belge
si aranmamaktadır. Bu husuâ" zikredilen ülkelerde ise henüz asgari sevi
yededir. Ülkemizin ihracatının daha stabil bir düzeye erişmesi için yal
nızca Orta Doğu ülkeleriyle yetinilmemesi, daha stabil bir pazar teşkil 
eden Avrupa ve Batı Ülkeleri pazarlarına girilmesi şart olmaktadır. Bunun 
ön koşulu mamullerde gerekli fiyat kadar genelde teknik şartların yerine 
getirilmesi ve özellikle mamul sorumluluğunun kabullenilmesidir.•

Bu ülkelerde, ülkemizden ihraç edilecek bir taşıtın teknik olarak tesci
linin yanı sıra araçta kullanılan çeşitli akşamların da tescilli olması 
aranmakta bu ise prosedürün uzamasına, hatta ihracat için cesaret bile 
edilememesine veya test ücretlerinin artmasına neden olmaktadır.

Halen 34 üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletlerin bir kuruluşu olan "Econo- 
mic Commission for Europe" (ECE)'nin Avrupa topluluğunun (AT/AET) regü- 
lasyonlarıyla aynı paralelde olan regülasyonları bulunmaktadır. Tüm AT 
üyeleri aynı zamanda ECE üyeliğini de kabul etmişlerdir.

ECE'ye üye ülkelerde imal edilen, bir ünite teşkil edecek mamuller, imal 
edildiği ülkelerin yetkili kuruluşunda test edildikten sonra "E" rumuzu 
taşımaya hak kazanmakta ve diğer üye ülkelerde herhangi bir test aranmaksızın 
kullanılabilmektedir.
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Böylece ihracatta gerekli "E" belgesi için ECE’ye üye ülkelerde yapıla- 
gelen testler ülkemizde yapılacak, döviz tasarrufu ve istihdam imkanı 
sağlanacak ve bu mamullerde ihracat progresiv olarak artacaktır.

Diğer ülkelerin yanı sıra ECE üyesi ülkeler (International Organization 
For Standardization) ISO-Standardlarını benimsemişlerdir. Türk Standart
ları Enstitüsü (TSE) de ISOfnun üyesi bulunmaktadır. TSE’nin şimdeye 
kadar yaptığı standardizasyon çalışmalarında ISO-Staııdardları temel teşkil 
etmiştir. Ancak yukarıda zikredilen hedefler için ISO-Standardlarmın 
eksiksiz olarak alınması gerekmektedir.

Komisyonumuz, Karayolları taşıtlarında ülkemizde mevcut bir çok merci 
tarafından yapılmış, kendi içinde farklılıklar gösteren sınıflama ve 
tanımlamalar olduğunu görmüştür. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak için, 
VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporunda ECE regü- 
lasyonlarını, ISO 3833-1977’de yer alan tarif ve tanımlara referans vermeyi 
tercih etmiştir.

ISO 3833-1977’nin özüne sadık kalınarak yapılmış bir tercümesi aşağıda 
sunulmaktadır. TSE tarafından ISO 3833-1977 baz alınarak ülkemiz şartla
rına göre hazırlanmış çok kıymetli bir çalışma olan TS 4457/Nisan 1985'in 
yerine, özellikle AT’ye entegre olmayı hedeflediğimiz bu günlerde mevcut 
farklılıkları ortadan kaldırmak üzere bu tercüme behemehal diğerinin 
yerine alınmalıdır.

Gerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve buna bağlı olarak çı
kartılan yönetmeliklerde, gerekse Bakanlık (Örneğin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı gibi) ve Kuruluşlarca çıkartılan yönetmelik, standart v.s. de 
geçen sınıflandırma ve tanımlamalar yerlerini anılan regülasyon ve stan
dartlara bırakmalıdır. Ayrıca Kanunlar bir çerçeve olarak kalmalı ve bu 
kanunlarda tarif ve detaylara yer>yerilmemelidir.

Enternasyonal regülasyon ve standardlara ters düşmeyecek daha fazla detay 
tanım ve sınıflandırmaya ihtiyaç olması halinde, bunun ihtiyaç duyan kuru
luş tarafından hazırlanması ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından enter- 
nasyonel görüşler çerçevesinde incelenerek ve koordine edilerek yürürlüğe 
konulması gerektiğine inanmaktayız.

Ayrıca; V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Karayolu Taşıtları İmalat Sanayii 
Özel İhtisas Komisyonu Çalışması içinde bulunan "Motor ve Aktarma Organ
ları" VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı için kurulan ayrı bir Komisyonun 
çalışma kapsamında olduğundan, raporumuzda bulunmamaktadır. Otomotiv Ana 
Sanayii Müesseselerinin hemen hemen hepsinde motor üretildiği ve yalnızca 
motor üreten diğer kuruluşların azınlıkta kaldığı- dikkate alındığında ko
nunun ana sanayiinin önderliğinde ele alınmasının, çalışmaları daha kolay
laştıracağı ve etkili olacağı kanısındayız.



KARAYOLLARI ARAÇLARININ SİSTEMATİĞİ

MOTORLU ARAÇLARIN, KATARLARIN VE TREYLERLERİN TANIMLARI

Bu tanımlar VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu tarafın
dan, ISO 3833-1977'in Almanca nüshasından alınmıştır. Ayrıca, AT'da buna 
ek ve yardımcı olarak kullanılan Almanya'nın DİN 70010 normunun aşağıdaki 
tanımları^Avrupa Topluluğuna uyum sağlamakta yararlı olacağı düşüncesiyle 
ilave edilmiştir:

Motorlu Araç
Spor Otomobil
Ticari Araç
Tarım Traktörü
Tek İzli Motorlu Araç ve
Köprülü Katar

Ayrıca ülkemizdeki tanımlara uyularak 1.1.2.1. ve 1.1.2.2. maddeleri a 
ve b olarak ayrılmıştır.

Tanımlarda, ülkemizde kullanılanların alınmasına özen gösterilmiş olmakla 
birlikte bu husus daha uygun bir tanım için Türk Dil Kurumu'nun takdir
lerine bırakılmıştır.

Ayrıca Türkçe Tanımlardan sonra.bunların ISO 3833-1977'de yer alan İngi
lizce, Fransızca ve Almanca karşılıklarına yer verilmiştir.

Bu açıklamalardan sonra,

1. KONU

Bu standart Karayolu Araçlarını teknik özelliklerine göre tanımlar ve ta
rif eder.

2. KAPSAM

Bu Standardta geçen tanımlar, raya bağımlı olarak çalışmayan Rarayolu 
için öngörülen Motorlu Araç, Treyler ve Katarlar için geçerlidir.



3. SİSTEMATİK

Karayolu Aracı 1

Motorlu Araç 1 Katar |

—| Motorlu Taşıt j - Binek Otomobil Katarı

- Binek Otomobil i

- Limuzin
- üstü acılır/kapamr - Limuzin
- Pulman - Limuzin

- Otobüs Katarı
- Kamyon Katarı
- Çekici Katarı

- Steyşın
- Küpe

- Yarı Treyleri i Çekici
- Yarı Treyleri i Katar 

Köprülü Katar

(Coupe)
- Spor Otomobil
- Ostü açılır/kapanır binek otomobili
- Çok Maksatlı Otomobil
- özel Otomobil 

Kamyon tipi stfeyşın

Ticari Taşıt

  Otobüs
- Minibüs
- Sehiriçi Otobüsü
- Banliyö Otobüsü
- Şehirlerarası Otobüsü
- Troleybüs
- Körüklü Otobüs 
L özel Otobüs

- Kamyon
- özel Kamyon

■ Treylerler

- Otobüs Treyleri
- Yük Treyleri
- Karavan 

özel Treyler

Yarı Treyler

-Otobüs Yarı Treyleri 
-Yük Yarı Treyleri 

 - özel Yan Treyleri

:ekici

Treyler Çekicisi 
Yarı Treyler Çekicisi 
Tarım Traktörü

^Tek İzli Motorlu Taşıt ~|

- Motosiklet
- Skuter 
■ Moped

-| Motorlu Araçlar İçin Treylerler



4. TAMIM VE TARİFLER

1. Motorlu Araç (Power driven vehicle, vehicule â raoteur, Kraftfahrzeu° 
Kfz)

Kendinden hareketli, motor ile tahrik edilen, raya bağımlı olmayan kara 
aracıdır.

1.1. Motorlu Taşıt (Motor vehicle, Automobile, Kraftwagen)

4 veya daha fazla tekerlekli, iş görmeye, araçların çekilmesine veya ken
di içinde veya yük taşıma platformunda insan ve/veya malların taşınması
na yarayan araçlardır. Bunlar, örneğin burunlu veya burunsuz olabilir.

Not: Motor uzunluğunun yarısından fazlası ön siper camının en Ön noktası
nın gerisinde kalan ve direksiyon simidinin orta noktası araç tüm 
uzunluğunun ondörtte birinde bulunan araçlar burunsuz araçlardır.

1.1.1. Binek Otomobili (Passenger car, Voiture particuliere, Personen- 
kraftwagen PKW)

Yapısı ve teçhiz edilişi bakımından sürücü dahil en fazla 9 kişi ve bun
ların eşyalarını taşımaya mahsus motorlu taşıttır.

Binek otomobilleri römorkların çekilmesinde de kullanılabilirler.

1.1.1.1. Limuzin (Saloon/Sedan, Berline, Limousine)

Aşağıdaki özelliklere haiz binek otomobilleridir:
- Yan pencereler arasında sabit veya sabit olmayan desteklere haiz kapalı 

kupa (karoseri),
- Sabit tavan, tavan kapağı olabilir,
- En az 2 sırada 4 veya daha fazla oturma yeri, arka koltuklar yükleme 

hacmini artırmak için katlanabilir veya sökülebilir.
- Yanda 2 veya 4 kapı, arkada kapak olabilir,
- 4 veya daha fazla yan pencere

Not: Pencere, karoserinin cam veya diğer şeffaf malzeme ile kapatılan 
açıklığıdır ve bir veya çok bölüntülü olabilir (Örneğin: arka kele
bek pencere, önündeki yan pencerenin bir parçasıdır).

1.1.1.2. Üstü Açılır/Kapanır-Limuzin (Convertible saloon, Berline 
decouvrable, Kabrio-Limousine)

Aşağıdaki özelliklere haiz binek otomobilleridir:
- Yanları çepeçevre kapalı üstü açık kupa
- Geri katlanabilir tente (açıkta veya gizli)
- En az 2 sırada 4 veya daha fazla oturma yeri
- Yanda 2 veya 4 kapı
- 4 veya daha fazla yan pencere
Not: 1.1.1.1.'e bakınız!



1.1.1.3. Pulman-Limuzin (Pullman saloon/Pullraan sedan/Executive 
Limousine, Limousine, Pullman-Limousine)

Aşağıdaki özelliklere haiz binek otomobilleridir:
- Kapalı kupa
- Sabit tavan, tavan kapağı olabilir
- En az 2 sırada 4 veya daha fazla oturma yeri
- Arka koltukların önünde katlanır koltuk olabilir
- Yanda 4 veya 6 kapı
- 6 veya daha fazla yan pencere

Not: 1.1.1.1.'e bakınız!

1.1.1.4. Steyşın (Station wagon, Break (familiale), Kombi)

Şu özellikleri kapsayan, limuzinden uyarlanmış binek otomobilidir:
- Kapalı kabin, iç hacmin genişletilmesi için arka kısımda limuzine naza

ran büyütülmüştür.
- Sabit tavan, ancak havalandırma kapağı yapılabilir.
- En az 2 sıra halinde 4 veya daha fazla oturma yeri, yükleme hacminin 

büyütülebilmesi için arka koltuklar yatırılabilmeli veya çıkartılabil- 
melidir.

- 2 veya 4 yan kapı ve arka kapak veya kapı
- 4 veya daha fazla yan pencere

Not: 1.1.1.1.'e bakınız!

- Daha fazla yük ve/veya daha fazla yolcu taşımak için tavanı limuzine 
nazaran bagaj bitimine veya arka tampon hizasına kadar uzatılmıştır.

1.1.1.5. Küpe (Coupe, Coupe, Coupe)

Aşağıdaki özelliklerine haiz binek otomobilleridir:
- Arka iç hacmi daraltılmış kapalı kupa
- Sabit tavan, tavan kapağı olabilir
- 1 veya daha fazla sırada 2 veya daha fazla oturma yeri
- Yanda 2 kapı, arkada kapak olabilir
- 2 veya daha fazla yan pencere

Not: 1.1.1.1.'e bakınız!

1.1.1.6. Spor Otomobil (Roadster/Spider, Sportwagen/Roadster)
Aşağıdaki özelliklere haiz binek otomobilleridir:
- Açık veya kapalı kupa
- Geri katlanabilir tente (gizli veya sökülebilir tente veya sökülebilir 

bütün tavan (Hardtop))
- Yuvarlanma kuşağı olabilir



- 1 veya daha fazla sırada 2 veya daha fazla oturma yeri
- Yanda 2 kapı
- 2 veya daha fazla yan pencere 

Not: 1.1.1.1.'e bakınız!

1.1.1.7. Üstü Açılır/Kapanır Binek Otomobil (Convertible/Open Tourer, 
Cabriolet, Kabriolett)

Aşağıdaki özelliklere haiz binek otomobilleridir:
- Açık kupa
- Geri katlanabilir tente (açıkta veya gizli)
- Yuvarlanma kuşağı olabilir
- 1 veya daha fazla sırada 2 veya daha fazla oturma yeri
- Yanda 2 veya 4 kapı
- 2 veya daha fazla yan pencere

Not: 1.1.1.1.'e bakınız!

1.1.1.8. Çok Maksatlı Otomobil (Multi purpose passenger car, Voiture 
particuliere â usages mültiplers, Mehrzweck-PKV)

Aşağıdaki özelliklere haiz otomobillerdir:
- Kapalı, açık veya açılabilir, istenildiğinde mal taşınmaya müsait kupa
- 1 veya daha fazla oturma yeri

1.1.1.9. Özel Otomobil (Special passenger car, Voiture particuliere 
speciale, Spezial-PKW)

Özel otomobiller şimdiye kadar sayılanlara uymayan, insan ve/veya mal ta
şımak için yapılmış ve bunun için gerekli özel tertibatlarla teçhiz 
edilmiş otomobillerdir.

1.1.1.10. Kamyon Tipi Steyşın (Truck station wagon, Vehicule utilitaire/ 
break, LKW-Kombi)

Aşağıdaki özelliklere haiz otomobillerdir:
- Kapalı kupa
- Sabit tavan, tavan kapağı olabilir
- En az 1 sırada 2 veya daha fazla oturma yeri, arka koltuklar yükleme 

hacminin artırılabilmesi için sökülebilir veya yatırılabilir.
- Yanda 2,3 veya 4 kapı, arkada kapak veya kapı olabilir.
- Sürücü koltuğunun R noktası araç boşken yol zemininden en az 750 mm yu

karıda (R noktası, imalatçının belirlediği koltuk istinad noktasıdır).

1.1.2. Ticari Taşıt (Commercial vehicle, Vehicule commerical, Nutzkraft- 
wagen-NKW)

Ticari taşıtlar yapıları itibariyle insan, mal taşımaya ve/veya römorkla
rın çekilmesine müsait motorlu taşıtlardır. Binek otomobilleri hariçtir.



1.1.2.1. Otobüs (Bus, Autobus, Kraftomnibus-KOM)

Yapısı ve teçhiz edilişi bakımından sürücü dahil 9'dan fazla kişi ve bun
ların eşyalarını taşımaya mahsus Ticari Taşıttır.

a) 25 kişiye kadar olanlar Midibüs
b) 25 kişiden yukarı olanlar

1.1.2.1.1. Minibüs (Minibüs, Minibüs, Kleinbus)

Sürücüsü dahil en fazla 17 oturan kişiyi taşıyan otobüslerdir.

1.1.2.1.2. Şehiriçi Otobüs (Urban bus, Autobus urbain, Linienbus)

Şehir içinde ve banliyösünde sürücüsü dahil 17'den fazla oturan ve ayakta 
yolcu taşımaya mahsus otobüslerdir.

1.1.2.1.3. Banliyö Otobüsü (Interurban coach, Autocar interurbain, Uber- 
landlinienbus)

Özel olarak ayakta durma yeri olmayan, ancak kısa mesafelerde koridorunda 
ayakta yolcu taşıyabilen, sürücüsü dahil 17'den fazla oturan kişiyi ta
şımaya mahsus otobüsdür.

1.1.2.1.4. Şehirlerarası Otobüs (Long distance coach, Autocar long 
courrier, Reisebus)

Sürücüsü dahil 17'den fazla oturan kişiyi uzun mesafelerde taşımaya mah
sus otobüstür.

1.1.2.1.5. Troleybüs (Trolley bus, Trolleybus, Oberlaitungsbus O-Bus)

Elektrikli olarak tahrik edilen, elektrik akımını dışındaki iletkenden 
sağlayan otobüstür.

1.1.2.1.6. Körüklü Otobüs (Articulated bus, Autobus articule, Gelenkbus)

Her iki parçası bir mafsalla bağlanmış, birbirine doğrudan geçişi olan 
otobüstür.

1.1.2.1.7. Özel Otobüs (Special bus, Autobus special, Spezialbus)

Özel hizmetler için teçhiz edimiş, yukarıdaki tanımlara girmeyen otobüs
tür.

1.1.2.2. Kamyon (Lorry/truck, Vehicule utilitaire, Lastkraftwagen-LKW)

Yapısı ve teçhiz edilişi bakımından malların taşınmasına mahsus Ticari Ta
şıttır.

a) 3,5 tona kadar olanlar (Kamyonet)
b) 3,5 tondan yukarı



1.1.2.3. Özel Kamyon (Special commercial vehicle, Vehicule utilitaire 
special, Speziallastkraftvagen)

Yapısı ve teçhiz edilişi bakımından,
- Belirli kişilerin ve/veya malların taşınmasına
- Bir işin ifasına

(İtfaiye, Tanker, Ambulans, Çekici, Çöp v.s.) mahsus Ticari Taşıttır.

1.1.2.4. Çekici (Toving vehicle, Vehicule tracteur, Zugmaschine)

Yalnız veya daha ziyade treylerin (römorkun) çekilmesine mahsus, yardım
cı yükleme alanı bulabilen Ticari Taşıttır.

1.1.2.4.1. Treyler (Römork) Çekicisi (Trailer toving vehicle/drav-bar- 
tractor, Vehicule tracteur de remongue, Strassenzugmaschine)

Yapıları itibariyle daha ziyade yol trafiğinde, çalışan çekicidir.

1.1.2.4.2. Yarı Treyler (Römork) Çekicisi (Semi-trailer toving vehicle/ 
fifth vheel tractor, Vehicule tracteor, de semi-remonque, 
Sattelzugmaschine)

Yarı treyleri (römorku) çekmek için özel bir tertibatı bulunan, yarı 
treylerin (römorkun) ağırlığının önemli bir kısmını taşıyan çekicidir.

1.1.2.4.3. Tarım Traktörü

Yapısı itibariyle değiştirilebilir tarım ve orman aletlerinin itilmesini, 
taşınmasını veya tahrikini sağlayan çekicidir.

1.2. Tek tzli Motorlu Taşıt

tki tekerlekli tek izli araçtır. Yanında sepetlik bulunması tek izli ol
masını etkilemez. Bu tip motorlu araçlar treyler (römork) de çekebilir.

1.2.1. Motosiklet

Yürütmek için padalı bulunmayan ve diz hareketi gerektirmeyen tek izli 
motorlu araçtır.

Not: Motor hacmi kanunun öngördüğünden küçük ise, bunlara küçük motosik
let denir.

1.2.2. Skuter

Yürütmek için pedalı bulunmayan, motosiklete nazaran ayakların konulduğu 
bir platform bulunan ve diz hareketi gerektirmeyen tek izli motorlu araç
tır.



1.2.3. Hoped

Bisiklet benzeri, bisikletin kullanım özelliklerini gösteren ancak sınır
lı hızı ve strok hacmi olan içten yanmalı motorla teçhiz edilmiş tek izli 
motorlu araçlardır.

Uç tekerlek bulunması durumunda moped özelliği kaybolmaz.

2. Motorlu Araçlar tçin Treylerler (Römorklar) (Towed vehicle, Vehicule 
tracte, Anhaengefahrzeug f. KFZ)

Yapısı itibariyle motorlu araçlar tarafından çekilmeye mahsus araçlar
dır.

2.1. Treylerler(Römorklar) (Trailer, Remorque, Anhaenger)

Yapısı itibariyle ağırlığının ve yükünün önemli olmayan bölümü çekici 
araç üzerine gelen araçlardır.

2.1.1. Otobüs Treyleri (Römorku) (Bus trailer, Remorque d'autobus, 
Busanhaenger)

Yapısı ve teçhiz edilişi bakımından yolcu ve onların eşyalarını taşımaya 
mahsus treylerlerdir.

2.1.2. Yük Treyleri (Römorku) (General purpose trailer, Remorque â usage 
general, Lastanhaenger)

Yapısı ve teçhiz edilişi bakımından mal taşımaya mahsus treylerlerdir.

2.1.3. Karavan (Caravap, Caravane, Caravan)

Ebadları değiştirilemeyen, ikamet etmeye mahsus ve bunun için tefriş 
edilmiş treylerlerdir.

2.1.4. Özel Treyler (Römork) (Special trailer, Remorque speciale, Spezi- 
alanhaenger)

Yapısı ve teçhiz edilişi itibariyle,
- Belirli kişilerin ve/veya malların taşınmasına veya,
- Bir işin ifasına

(İtfaiye, tanker, alçak treyler, hava kompresör treyleri, elektrojen 
treyleri v.s.)

mahsus treylerlerdir.

2.2. Yarı Treyler (Römork) (Semi-trailer, Semi-remorque, Sattelanhaenger) 

Yarı Treyler çekicisine oturtulan treylerlerdir.



2-2.1. Otobüs Yarı Treyleri (Römorku) (Bus serai-trailer, Semi-remorque 
d'autobus, Bus-Sattelanhaenger)

Yapısı ve teçhiz edilişi itibariyle yolcu ve onların eşyalarını taşımaya
mahsus yarı treylerlerdir.

2.2.2. Yük Yarı Treyleri (Römorku) (General purpose semi,trailer, Semi- 
remorque âusage general, Last-Sattelanhaenger)

Yapısı ve teçhiz edilişi itibariyle malların taşınmasına mahsus yarı
treylerlerdir.

2.2.3. Özel Yarı Treyler (Römork) (Special semi-trailer, Semi-remorque 
speciale, Spezal-Sattelanhaenger)

Yapısı ve teçhiz edilişi bakımından,
- Belirli kişilerin ve/veya malların taşınmasına
- veya bir işin ifasına

(tanker, alçak treyler, silo, soğutucu v.s.) mahsus yarı treylerlerdir.

3. Katar (Combinations of vehicles, Ensemble de vehicules, Zug)

Bir motorlu araç ile bir veya birden fazla treylerlerden teşekkül eder.

3.1. Binek Otomobil Katarı (Passenger car/trailer combination, Train 
routier d une voiture particuliere, PKW-Zug)

Bir binek otomobili ve bir treylerden teşekkül eder.

3.2. Otobüs Katarı (Passenger road train, Train routier â passagers, 
Omnibuzsug)

Bir otobüs ve bir veya birden fazla otobüs treylerinden teşekkül eder.
Yolcu bölümü doğrudan geçişli değildir. Geçiş bağlantısı öngörülebilir.

3.3. Kamyon katarı (Road train,-Train routier, Lastkraftwagenzug)

Bir kamyon veya özel kamyonla bir veya birden fazla treylerlerden teşek
kül eder.

3.4. Çekici Katarı (Draw bar tractor combination, Train routier/convoi 
exceptionel, Zugmaschinenzug)

Bir çekici ile bir veya birden fazla treylerlerden teşekkül eder.

3.5. Yarı Treylerli (Römorklu) Çekici (Articulated road train, Train 
routier articule, Sattelkraftfahrzeug)

Bir yarı treyler çekicisi ile bir yarı treylerden teşekkül eder.
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3.6. Yarı Treylerli (Römorklu) Katar (Double road train, Train roulieır 
double, Sattelzug)

Bir yarı treylerli çekici ile bir treylerden teşekkül eder.

3.7. Köprülü Katar (Plattform road train, Train routier â plateforıme,, 
Brückenzug)

Yük taşıma platformunda bulunan yük hem çeken hem de çekilen araç üzerine 
oturur.

KOD NO İSİM G.T.T.P.

1. Motorlu Araç _
1.1. Motorlu Taşıt 87
1.1.1. Binek Otomobili 87.03 21,22,23,2îA
1.1.1.1. limuzin 87.03 31,32,33
1.1.1.2. Üstü Açılır/Kapanır Limuzin 87.03
1.1.1.3. Pulman Limuzin 87.03
1.1.1.A. Steyşın 87.03
1.1.1.5. Küpe 87.03
1.1.1.6. Spor Otomobil 87.03
1.1.1.7. Üstü Açılır/Kapanır Binek Otomobili 87.03
1.1.1.8. Çok Maksatlı Otomobil 87.03
1.1.1.9. Özel Otomobil 87.03
1.1.1.10. Kamyon Tipi Steyşın (ticari) 87.0A
1.1.2. Ticari Taşıt 87.02-87.0A
1.1.2.1. Otobüs 87.02 )
1.1.2.1.1. minibüs 87.02 )
1.1.2.1.2. Şehiriçi Otobüs 87.02 ) 10.901.1.2.1.3. Banliyö Otobüsü 87.02 )
1.1.2.1.A. Şehirlerarası Otobüs 87 .0° )
1.1.2.1.5. Troleybüs 8/.î )
1.1.2.1.6. Körüklü Otobüs 87.0 )
1.1.2.1.7. Özel Otobüs 87.C- '
1.1.2.2. Kamyon 87.0 A )
1.1.2.3. Özel Kamyon 87.01 ) 10,21,22,231.1.2.A. Çekici 8 7. c ;31,32,901.1. .' . 1. Treyler (Römork) Çekici?' 8 7.0- )
I.I.2.H.2. i arı Treyler (Römork) Çekicisi 87.0A-)
1.1.2.A.3 Tarım Traktörü 87.01 10,2.0,30,9'0
1.2. Tek İzli Motorlu Araç 87.11
1.2.1. Motosiklet 87.11 10,20
1.2.2. Skuter 87.11 30, AO.50,9'0
1.2.3. Moped 87.11
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II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER

1. SEKTÖRDEKİ KURULUŞLAR

1. Bölümde belirtilen bapsam ve bu kapsam içinde kalan karayolu taşıt araç
ları olan Otomobil, Otobüs, Midibüs, Minibüs, Kamyon, Kamyonet, Çekici 
üreten sanayii sektöründe halen 14 kuruluş faaliyetini sürdürmekte ve 
bunların tümü özel teşebbüs statüsünde bulunmaktadır.

Kuruluşların tesis yerleri olarak 7 adedi İstanbul, 3 adedi Bursa, 1 4de~ 
di İzmir, 2 adedi Kocaeli, 1 adedi Adana, 1 adedi Ankara, 1 adedi Niğde/ 
Aksaray, 1 adedi Eskişehir/İnönü hudutları dahilinde bulunmaktadır.

Treyler imalatında faaliyet gösteren ve lisans ile çalışma yapan kuruluş 
Sakarya ili içinde, Bisiklet-Motosiklet ve türevleri kolunda faaliyet 
gösteren kuruluşlar ise İzmir ve İstanbul'da bulunmaktadır.

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

FİRMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
TABLO: 1

FİRMALAR
KAMU-ÖZEl

AYIRIMI YERLERİ
TOP.KAPASİTE

(ADET)
İŞÇİ ADEDİ 

(KİŞt)

OCAK 1988 
SERMAYES 
(BİN TL)

OCAK 1983 
YAB.SERMAYI 

ORANI %

1. A.O.S. ÖZEL İSTANBUL 6.500 425 2.540.000 20

2. B.M.C. ÖZEL İZMİR 16.000 1.504 15.000.000 35,68

3. CltRYSLEt ÖZEL KOCAELİ 9.000 582 6.000.000 _
4. GENOTO ÖZEL İSTANBUL 6.000 113 210.000 —

5. KARSAN ÖZEL BURSA 3.500 31.7 1.000.000 —

6. M.A.N. ÖZEL
İSTANBUL
A N K A R A 8.000 1.399 12.000.000 8

7. OTOKAR ÖZEL İSTANBUL 3.100 . 590 1.000.000 _

8. OTOMARS/ ,N ÖZEIİ
■TSTANBUr

NİĞDE/AKS. 7.200 2.461 32.000.000 54,83

9. OTOSAN ÖZEL EİMh 29.000 2.123 40.000.000 30

10. OTOYOL ÖZEL İSTANBUL 13.600 897 6.000,000 __
11. O-RENAUL T ÖZEL BURSA 60.000 2.942 2 V.700.000 44

12. T.O.E. ÖZEL KOCAELİ 4.000 486 800.G00 10

13. TOFAŞ ÖZEL BURSA 55.000 4.080 6.700.000 41,5

1,4. TEMSA ÖZEL ADANA 300 665 10.000.000 __ ........-T

K A Y N A K  : O.S.D



V. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi içinde Sektöre yeni bir üretim kuru
luşu ilave olmuş ve Adana ili içinde yolcu otobüsü imalatı yapmaya baş
lamıştır. Sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ve bunların özellikleri 
Tablo 2'de gösterilmiştir.

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ

sermaye Durumu

TABLO 2

FİRMALAR

KURULUŞ 
SERMAYESİ 

(BİN TL)

kurulüştAj 
YABANCI 
SERMAYE 
ORANI %

OCAK 88 
SERMAYESİ 

(BlN TL)

OCAK 88 
YAB.SERM A * 

ORANI %

A.O.S. 12.000 — 2.540.000 20

B.M.C. 20.000 26 15.000.000 35,68

Chrysler 20.000 60 6.00.000

Genoto 6.000 ___ 210.000 —

Karsan 5.250 ___ 1.000.000 —

M.A.N. 20.000 33,33 12.000.000 3

Otokar 5.400 ___ 1.000.000 —

Otomarsan 25.000 36 32.000.000 54,83

Otosan 1.000 ___ 40.000.000 30

Otoyol 1.000 6.000.000 _
O-Renault 50.000 44 27.700.000 44

T. O.E. 20.000 0,01 800.000 10

Tofaş 30.000 41,5 6.700.000 41,5

Temsa 10.000.000 — 10.000.000 —

TOPLAM 10.215.650 — 160.950.000 —

Kaynak: O.L.D.

2. MEVCUT KAPASİTE VE KULLANIM

Çeşitli kuruluşlarca çeşitli şekilde ele alınan ve tarif edilen kapasite
nin yeknesak bir hale getirilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Bu ba
kımdan önümüzdeki dönemde Devlet Planlama Teşkilatı'nca bu husus ele 
alınmalı ve yeknesak tarif ve kullanım uygulanmalıdır. V. Plan döneminde 
kabul edilen tarif bizce de uygun görülmüştür. Buna göre Kapasite;

- Enerji, ana madde, yardımcı malzeme ve iş gücü gibi imalatı etkileyen 
girdilerin temininde aksaklık olmayacağı,

- Haftanın, İş Kanununun tarif ettiği iş günlerinde çalışılacağı.



— Fabrikanın her atölyesinin genel imalat dengesi için gerekecek vardiya 
çalışmasını yapacağı (Fabrika için verilen kapasitenin gerektirdiği 
adette imalat yapabilmek için bir vardiya, bazı atölveler çift vardiya, 
darboğaz oilan bazı atölyeler ise üç vardiya çalışabilir.)

kayıtlarıyla fabrikaların bir yılda üretebilecekleri azami araç adetleri—, 
dır.

Tablo (3) Karayolu taşıtları imalat sanayii sektöründe faaliyet gösteren 
kuruluşların kapasitesini göstermekte olup, Tablo 4 ise cinler ve yıllar 
itibariyle mevcut kapasitenin kullanım oranını vermektedir.

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

1988 YILI ÜRETİM KAPASİTELERİ -ADET-

TA3LO 3

FİRMALAR ÇEKtCİ KAMYON KAMYO
NET

OTOMOBl . OTOBÜS MİNİBÜS MlDİBüS TOPLAN

A.O.S. 4.500 1.000 1.000 6.500

B.V..C. 9.000 4.000 3.000 ; 16.000

Chrysler 4.500 4.500 i 9.000

Gçnoto 6.000 ; 6.010

Karsan 3.501 3.500

M.A.N. 3.000 3.000 2.000 8.0G0

Otokar 600 2.000 500 3.100

Otomarsan 5.140 1.700 360 7.200

Otosan 7.«00 5.000 12.000 5.00; 29.000

O o o İ-OCO o.500 2.500 3.6C0 13.600

0-R-*nauit ÎÛ.0C0 60.000

T.O.E. 4.000 4.000

Tofa? 55.000 55.000

Temsa 300 300

TOPLAM 4.000 49.640 17.000 127. 000 4.600 13.500 5.460 221.200

Kaynak: O.S.D



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRO 

TİPLER VE YDJ.AR İTİBARİYLE KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)
TABLO 4

TİPLER

1982

(%)

1933

(%)

19&4

(S)

1935

.(*)

1986

(*)

1987

(*)

ÇEK id 59 65 57 41 10 4

KAMYON 40 44 44 4û 30 27

KAMYONET 22 30 27 36 30 40

OTOMOBİL 36 49 63 64 87 105

otobOs 85 94 65 61 46 26

mInIbüs 51 71 71 70 70 76

mIdIbOs 33 77 98 45 31 30

TOPLAM 37 48 54 54 62 72

KAYNAK: O.S.D.

Burada bilhassa otomobilde kapasite kullanım oranının yıllar itibariyle 
giderek artmasına karşın diğer karayolları taşıt araçlarında değişik du
rum arz etmektedir.

3. ÜRETİM

a) Üretim Yöntemi - Teknoloji

Ülkemiz Otomotiv Sanayiinde genellikle lisans altında, ileri ülkelerin 
1960 veya 1970'li yıllarda yüksek miktarlarda ürettikleri ve başarılı ol
muş tip ve modeller üretilmektedir. Geçen yıllar içinde bu ülkeler kon
for, kalite ve yakıt ekonomisi gibi hususlarda sağladıkları gelişmeleri 
uygulamaya koymuşlar ve araçlarını daha özel, ancak dikkatli kullanım ge
rektiren ve bakıra-onarımı daha fazla ihtisas isteyen hale getirmişlerdir.

İleri ülkeler pazarlarına yönelinmediği sürece, iç pazar ve benzeri dış 
pazarlarda, aşağıdaki hususlar üretim rakamlarına da bağlı olarak, daha 
ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesini kısıtlayıcı faktörler olarak 
karşımıza çıkmaktadır:

1. Lisans ücreti seviyesi
2. Yatırım tutarları
3. Yerli yan sanayi imkanları
A. Maliyet, satış fiyatı oluşumu; satınalma gücü
5. Kullanıcıların eğitim düzeyi
6. Yol kalitesi
7. Yedek parça ve bakım onarım temin imkanları

Ülkemizde halen Karayolları Taşıt Araçları İcalat Sanayiinde kullanılan 
teknolojiyi iki kısımda ele almak gerekecektir.



1. Otomobil

Bilindiği gibi bu sanayi kolunda üretim sayısal olarak diğer araç türle
rine göre oldukça yüksektir, bu bakımdan üretim teknolojisinde otomasyona 
daha fazla yer verilmiş bulunmaktadır. Otomobil üretiminde, yoğun rekabet 
dolayısıyla maliyetlerin asgari seviyede tutulması gerekmektedir. Bu ba
kımdan üretim adetlerinin azami seviyede tutulması esas olarak alınır. 
Bu da otomasyonu gerektirmektedir.

2. Ticari Taşıt Araçları

Kamyon, Kamyonet, Otobüs, Minibüs ve midibüs gibi araçlarda otomobilden 
farklı olarak daha ziyade emeğin ağırlık kazandığı bir teknoloji ile üre
tim yapılmaktadır. Her ne kadar Minibüs, Van gibi küçük türlerde de Batı
da otomasyon ön plana geçmişse de bugün için üretim rakamlarının düşük 
olduğu kuruluşlarımızda halen emek yoğun üretim teknolojisi hakimdir.

Karayolu taşıt araçlarında kullanılan üretim yöntemi batıda olduğu gibi
dir. Ancak daha küçük ölçeklerdedir. Türkiye'de ileri teknoloji, üretim 
adetlerinin küçüklüğü dolayısıyle, gecikmeli olarak takip edilmektedir. 
Bunun da batı ile güncel olarak paralel yürütülebilmesi her şeyden önce 
üretim rakamlarının batının optimum seviyelerine getirilmesine bağlı bu
lunmaktadır .

liretim akışında ithal parça ve aksam, yan sanayiden temin edilenlerle ve 
fabrika içinde üretilen parçalar ile birlikte montaj hatlarında bir araya 
getirilir, daha sonra elde edilen ürün test standından geçirilerek şevke 
hazır hale getirilir.

tAŞ j î  Off i IH K I ^ ŞCIIA-.I



Otomobil dışında kalan ticari taşıt araçlarında ise üretin adetlerinin 
düşüklüğü dolayısıyle üretim teknolojisi daha basit alet ve cihazlar kul
lanılarak emek yoğun bir şekilde sürdürülür.

Yan Sanayiinin her yıl giderek gelişmesi sonucu evvelce fabrika içinde 
zorunluluktan yapılan bazı parça ve komponentlerin de üretiminden vaz ge
çilerek bunların yan sanayiinden temini yoluna gidilmektedir.

Taşıt araçları üretiminde muhtelif sektörlerden temin edilen çok çeşitli 
malzeme kullanılmaktadır. Mal ve can emniyetinin esas olduğu bu üretim 
türünde malzeme kalitesi önemli bir durum arz etmektedir.

Taşıt araçları üretim sanayiinde başta çeliğin kaliteli muhtelif tür
leri olmak üzere lastik, boya, cam ve plastik önemli bir girdi olarak yer 
almakta, üretim miktarına göre önemli tüketim rakamları ortaya getirmek
te, böylece kara taşıt araçları imalatı sanayii diğer sektörler ile ya
kın ilişki içinde bulunmaktadır.

Karayolu taşıt araçları imalat sanayii sektöründe türlere göre ortalama 
birim üretim girdileri Tablo (5), (5A) ve (5B) de gösterilmiştir.

Ayrıca bunların yerli ve ithal olarak miktar ve değerleri de Tablo (5), 
(5A) ve (5B) de gösterilmiştir.

b) Üretim

Karayolları taşıt araçları imalat sanayii sektörünün 1978-1987 10 yıllık 
yurt içi üretim miktarları araç türleri itibariyle Tablo (6) da gösteril
miştir. Yine ilişik grafiklerde de yıllara göre trendler belirtilmiştir.

Ayrıca yine IV. ve V. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yıllık hedefler 
ile gerçekleşmelerde Tablo (7) ve Grafik (1,2,3,4,5)'de belirtilmiş bu
lunmaktadır.

Gerek tablo gerekse grafiklerin tetkiki sonucu üretimin ekonomik politika 
uygulamaları ile yakın ilişki içinde olduğu görülür.

Otomobil üretimindeki durum diğer ticari araçlara nazaran farklı bir du
rum arz etmektedir, zira talebe bağlı olarak artan üretim seyrindeki en 
büyük etkenin otomobilin giderek yaşamın bir parçası haline gelmesi ol
duğu tahmin edilmektedir.

Diğer taraftan ekonominin gelişmesi, kentleşmenin süratli bir şekilde bü
yümesi ve buna paralel olarak kent içi toplu taşımacılığın gelişememesi, 
görgü ve kültürün de araba talebinin artışına olumlu etki yaptığı gerçek
tir. Burada fert başına milli gelir ölarak alınan payın önemini gözden 
uzak tutmamak gerekir. Tablo (8) türkiye ve diğer ülkelerde araba başına 
düşen kişi olarak bir mukayeseyi vermektedir.

Bu bize Türkiye'de talep bakımından büyük bir potansiyelin mevcut olduğu
nu da gösterir.



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ TABLO: 5
Değer (OOO)TL

GİRDİLER

Ç E K İ C İ K A M Y O N K A M Y O N E T

S
’ 2
' 5

MİKTAR DEĞER (U) MİKTAR DEĞER (TL) MİKTAR DEĞER (U)

YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLl İTHAL YERLİ İTHAL

Saç Kg. 1.461 582 774 395 2.550 150 3.522 141 664 65 ........ 703 " ......... 57“

Dövme Çelik İt 530 275 1.325 1.239 450 — 6.816 — 140 — 752 --

Döküm Pik II 380 160 392 496 882 -- 728 — 224 — 525 —

Alüminyum II 3 _ 16 _ 2 — 28 — 5 ~ 79 —

Lastik II 262 1.572 _ 58Ö __ 1.572 — 53 — 239 —

Boya II 88 264 _ 30 __ 80 — 32 — 90 —

Plastik II 9 121 __ 35 __ 58 — 14 — 170 —

Tecrit Maizeme. II 40 -- 53 — 6 — 33 — 4 — 65 —

*
Cam M1 8 _ 142 _ 2.58 _ 77 — 2 — 59 —

Fiber Gîass Kg. 4 — 46 -- 18 — 334 — 4 -- 150 —

Sair 11 3.500 _ 9.245 _ 687 500 1.318 1.041 100 90 1.235 4.270

3oru Mt. 132 4 286 120 25 — 26 — 22 — 59 —

Kaynak : O. S.D.

Not: Değerler 1987 yılı fiyatlarıyladır.
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KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYlt SEKTÖRÜ

BÎRİM ÜRETİM GİRDİLERİ TABLO: 5A
Değer (000)11

GİRDİLER
M 1 D I B Ü S O T O B Ü S M İ N İ B Ü S

S
U MİKTAR DEĞER (U) MİKTAR DEĞER (TL) MİKTAR DEĞER (E)

YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL

Saç Kg. 1.016 164 542 96 2.900 325 1.305 146 130 412 66 329

Dövme Çelik II 166 150 415 676 15 _ 50 ___ 123 22 159 28

Döküm Pik II
121 50 121 102 16 __ 300 _ 127 28 27 .5

Alüminyum II 45 ___ 189 ___ 200 ___ 1.100 ___ 43 — 169 —

Lastik II 54 340 .. 7 adet 1.500 _ 93 ___ 190 ___

Doya II 50 4 156 77 100 1.500 40 240 „

Plastik II 3 ___ 300 20 — 1.000 — 25 — 50 —

Tecrit Malzeme. II 29 ___ 36 ___ 40 ___ 120 — 8 — 42 —

Cam M1 12.5 423 .. 28 _ 1.396 ___ 4 ___ 100 ___

Fiber Glass Kg. 3 — 38 — 80 — 1.700 — 18 -- 54 —

Sair II 1.200 .. 2.432 _ 525 625 2.625 3.125 — ___ ----- —

Boru 224 1.6 215 120 150 ___ 450 ___ 35 ___ 147 —

Kaynak : O.S.D.
Not: Tekerlek Lastiği ve Cam dışındakiler Ana firmanın imal ettiği malzemelerdir. 

Değerler 1987 yılı fiyatlarıyladır.



KARAYOLU TAŞITLARI İHALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ TABLO: 5B

Değer (OOO)U

GİRDİLER

Bİ
R

İM

O T O M O B İ L

MİKTAR DEĞER (U) MİKTAR DEĞER (U) MİKTAR DEĞER (TL)

YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL YERLİ İTHAL

Saç Kg. 303 280 226 215

Dövme Çelik II 139 — 300 —

Döküm Pik I I 119 — 170 —

Alüminyum I I 29 — 210 —

Lastik I I 72 ----- 310 ------

Boya I I 19.5 _ 97 ___

Plastik I I 30 .. 210 _

Tecrit Malzeme. 35 -- 42 ------ ■

Cam M* 33 ------• 69 ------

Fiber Glass j Kg. ___ ___ ___ ------

Sair i l ___ ___ ___ -----
j
i

Boru i M t. 12.5 ----- 23 -- 1

Kaynak : O.S.D.

Not: Değerler 1987 yılı fiyatlanyladır.



KARAYOLU TAŞITLAR! İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

YURT İÇİ ÜRETİM! (TtPLER İTİBARÎYLE -ADET-)

TtPLER 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

ÇEKİCİ 624 4J4 266 573 936 1.040 1.131 814 416 159

KAMYON 12.520 12.933 8.042 11.865 14.195 16.474 16.387 17.348 13.230 13,386

KAMYONE' ‘ 6.879 9.384 7.322 5.502 4.991 6.822 7.279 7.888 6.605 7,530

OTOMOBİL 54.085 43.808 31.529 25.306 31.195 42.509 54.832 60.353 82.032 107.185

OTOBÜS 972 1.151 1.101 1.584 1.703 1.964 1.766 1.637 1.813 1.137

MİNİBÜS 3.163 4.222 2.130 2.040 4.850 6.712 7.460 7.397 7.318 S. 02 6

MİDİBÜS 444 547 491 378 587 1.382 2.750 2.1-91 1.508 1.434

TOPLAM 78.687 72.479 50.881 47.248 58,457 76.903 91.605 97.628 112.922 138.907

DEĞİŞİM %> - % 21 j - % 8 - % 30 - % 7 t ^ 24 +% 32 +% 19 +% 7 +% 16 +% 23

KAYNAK : O.S.D.

NOT ; Tabloda sadece Treyler Çekicileri yer almıştır. Treylerler yer almamıştır.



KARAYOLU TAŞITLA!» İ HALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
5-BE5 YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEHt

ORETİM. HEDEFİ YE GERÇEKLEŞMELERİ (ADET)
   TA8L0: 7

KAMYON KAMYONET OTOMOBİL OTO80S
MİOIBÖS MtNİBOS TOPLAM

1. Hedef 
g 2, Gerçekleşme 
2 3. Ger.Oranı î

16.225
12.933

80

5.427
9.384
173

44.608
43.808

98

1.532
1.698

111

3.215
4.222
131

71.008
72.045

101

1. Hedef 
g 2. Gerçekleşme 
2 3. Ger.Oranı î

18.806
8.042

43

6.849
7.322
107

48.534
31.529

65

2.041
1.592

78

3.758
2.130

57

79.988
50.615

63

1. Hedef 
5 2. Gerçekleşme 
2 3. Eer-Orznı S

21.796
11.865

54

8.643
5.50?

64

52.805
25.306

48

2.719
1.962

72

4.393
2.040

46

90.356
46.675

52

cm 1. Hedef 
g 2. Gerçekleşme 
*- 3. GerjOranı !

25.252
14.195

56

10.907
4.991

46

57.452
31.195

54

3.622
2.290

63

5.135
4.850

94

102.378
57.521

56

1. Hedef
3 2. Gerçekleşme 
2 3. Ger.Oranı I

-M
56

13.7656.822
50

62.50842.509
■68

4.825
3.346

69

6.003
6.712

112

116.38075.863
65

1. Hedef 
3 2. Gerçekleş^ 
2 3. Ger.Oranı 3

22.000
16.387

74

7.900
7.279

92

55.000
54.832

90

3.750
4.516

120

■7.900
7.460

94

96.550
90.474

94

1. Hedef
3 2. Gerçekleşti 
2 3. Ger.Oranı 3

26.625
17.348

65

8.535
7.888

92

60.750
60.353

99

4.320
3.828

89

9.3B0
7.397

79

109.610
96.814

88

co 1. Hedef 
g 2. Gerçekleşm 
~ 3. Ger.Oranı 3

30.595
13.230

43

9.195
6.605

70
S!:8§8

84
m

70
10.730
7.31868

124.490
112.506

90

cm I. Hedef 
g 2. Gerçekleşme 
~ 3. Ger.Oranı 3

33.665
13.386

40

9.995
7.580

76

76.500
107.185

140

5.170
2.57!

50

12.215
8.026

66
137.545
138.748

101

Kaynak: 1. Hedef: V.Beş Yıllık Kalkınma Planı Karayolu Taşıtları İmalat. 
Sanayii Özel İhtisas Komisyon Raporu rakamları.

2. Gerçekleşme: Karayolu Taşıtları İmalat Sanayii Sektörü 
firmalarının üretim adetleri.
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ÜLKELER KAZINDA MOTORLU ARAÇLAR 
-1985- TABLO 8

N Ü F U S

ÜLKELER OTOMOBİL
KAMYON
OTOBÜS TOPLAM

KtŞt
(000)

OTOMOBİL
BASINA-KİSt-

ARAÇ
BASINA-KİSİ-

South America 
Arjantin 3.832.500 1.427.500 5.260.000 30.708 8,0 5,8Brezilya 10.059.819 1.423.789 11.483.608 135.000 13 12
Ekvator 261.267 37.389 298.656 9.378 36 31
Peru 385.24! 209.355 594.596 19.698 51 33
Venezüella 1.010.870 582.04! 1.692.911 17.317 17 10

Avrupa

Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Kıbrıs
Danimarka
Fransa

Yunanistan
İtalya
LOksemburg
Portekiz
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Sov.Birliği
İngiltere

2.530.800 622.335 3.153.135 7.451 2.9 2.4
3.342.704 356.111 3.698.815 9.858 2.9 2.7
1.030.090 27.483 1.057.573 8.974 8,7 6,5
125.652 7.782 133.434 665 5,3 5

1.500.946 267.407 1.768.353 5.105 3.4 2,9
21.325.000 2.765.500 24.090.500 55.041 2,6 2.3
ı 3.306.230 655.823 3.963.053 16.686 5 4,2
126.099.297 1.722.643 27.821.940 60.950 2,3 2.2
1.264.375 620.724 (.885.099 9.921 7,8 5,3
21.500.000 1.824.000 23.324.000 57.115 2,7 2,4

151.640 18.691 165.331 366 2,4 2.21.185.000 356.000 E. 541.000 10.046 8,5 6,5
9.273.710 1.610.263 10.883.973 38.829 4,2 3,6
3.151.195 ' 231.442 3.382.637 8.348 2,6 2,5
2.617.162 211.300 2.828.462 6.457 2,5 2,3
983.743 553.119 1.536.862 50.661 51 33

11.737.100 9.S13.600 21.350.700 277.504 24 13
18.575.215 727.830 19.303.045 56.423 3 2,9

KAYNAK: Vorld Motor Yt‘İ!Îc!e Data - 1988

VI. Plan döneminde talebi azaltıcı tedbirlerin getirilmemesi halinde bu 
talep artışı giderek devam edecektir. Aksi bir tutum bilhassa otomobilde 
talebi azaltmaya başlayabilir. Halbuki otomotivin gelişmesi için istikrar 
esastır, sık sık taşıt araçları üzerine getirilecek vergiler istikrarı 
bozar. Bilindiği gibi otomobil ve diğer taşıt araçları sosyal yapıya ve 
dolayısıyla ekonomiye hareket getirir ve bunun sonucu dolaylı olarak dev
let hâzinesinin gelirleri artar. Bu bakımdan taşıt üzerinden elde edile
cek vergi gelirlerinin talebi ve imalatı düşürücü olmamasına özen göste
rilmesi gerekir.

Nitekim 1987 yılında ilk defa kapasite aşılması muşahade edilmektedir. 
Bu da potansiyel talebin harekete geçirilmesinin üretimi de artırdığına 
bariz işarettir. Tablo (9) da tipler itibariyle taşıtların 1987 yılı fi
yatları, Tablo (lO)'da IV. ve V. Plan dönemi üretim miktarları ve 1987 
yılı fabrika vergili fiyatlarıyla hesaplanan üretim değerleri gösterilmiş
tir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

ANA MALLARIN 1987 YILI FİYATLARI

TABLO : 9

TİPLER
FABRİKA 
VERGİLİ 
FİYATI (Ti.)

TOPTAN 
VERGİLİ 
FİYATI (U)

PERAKENDE 
VERGİLİ 
FİYATI (U)

ÇEKİCİ 67.092.000 68.831.000 70.069.001

KAMYON 18.920.000 19.746.000 20.313.000

KAMYONET 7.569.000 9.350.000 9.661.000

OTOMOBİL 5.001.000 5.317.000 5.632.000

OTOBÜS 50.327.000 53.346.000 55.359.000

MİNİBÜS 11.516.000 18.567.000 19.268.000

MİDİBÜS 19.390.000 20.088.000 21.574.000

Kaynak : O.S.D



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYÜ SEKTÖRÜ

TİPLER VE YILLAR İTİBARİYLE ÜRETİM DEĞERLERİ 
(1987 YILI FABRİKA VERGİLİ FİYATLARIYLA)

TABLO :10

TİPLER 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

-------
1987

Adet 434. 266 573 936 1.040 1.131 814 416 155*

üretim Değeri (3ir. TL) 29-117.928 17.846.472 38.443.716 62.798.112 69.775.680 75.881.052 54.612i888 27.910.272 10.667.628

KAMYON Adet 12.933 8.042 11.865 14.195 16.474 16.387 17.348 13.230 13.386

üretim Değeri (Bin TL) 244.692.360 152.154.640 224.485.800 268.569.400 311.688.080 310.042.040 328.224.160 250 311.600 253.263.12C

KAMYON
9.384 7.322 5.502 4.991 6.822 7.279 7.883 6.605 7.58C

üretim Değeri (Bin İL) 71.027.496 55.420.218 41.644.638 -37.776.879 51.635.718 55.094.751 59.704.272 49.993.245 57.373.020

OTOMOBİ
Adet 43.808 31.529 25.306 31.195 42.5C9 54.832 60.353 82.032 107.185

üretim Değeri (Bin l) 219.083.808 157.676.529 126.555.306 156.006.195 212.587.509 274.214.832 301.825.353 410.242.032 536.032.185

OTOBÜS
Adet 1.151 1.101 1.584 1.703 1.964 1.766 1.637 1.813 1.137

üretim Değeri (Bin *L) 57.926.377 55.410.027 79.717.968 85.706.881 98.642.228 88.877.482 82.365.299 91.242.851 59.687.822

MÎNÎBÜS
Adet 4.222 2.130 2.040 4.850 6.712 7.460 7.397 7.318 8.026

üretim Değeri (Bin \) 46.620.552 24.529.080 23.492.640 55.852.600 77.295.392 85.909.360 85.183.852 84.274.088 92.427.416

İ mIdIbOs
Adet 547 491 378 584 1.382 2.750 2.191 1.508 1.434

Üretim Değeri (Bin Tl) 10.606.330 9.520.490 7.329.420 11.323.420 26.796.980 53.322.500 42.483.490 29.240.120 27.805.260

TOPLAM Adet 72.479 50.881 47.248 58.457 76.903 91.605 97.628 112.922 136.907
1 üretim Değeri (Bin TL) 681.074.851 472.557.456 541.669.488 578.033.827 848.621.587 >43.342.017 954.419.314 >43.214.208 L.037.256.45

KAYNAK : O.S.D



YILLAR İTİBARİYLE FABRİKA VERGİLİ FİYATLAR

TABLO : 11

tiplÎer 1982 1983 1984 1985 1986 1987

; Çekici 10.272.000 13.609.000 19.500.000 32.400.000 47.300.000 67.092.000

h~
j Kamyon 3.589.900 4.271.000 6.335.000 9.163.000 12.974.000 18.920.000

Kamyonet 1.635.000 2.249-000 2.985.000 3.949.000 5.566.000 7.569.000

Otomobil 1.286.958 1.708.242 2.260.147 2.998.270 4.301.584 5.001.000

Otobüs 10.110.000 13.300.000 23.000.000 34.870.000 46.077.000 50.327.000

Minibüs 1.575.000 2.400.000 3.200.000 4.394.000 6.9 i 9.000 11 .516.000

i Midibüsı— ..............  ...........
— 3.650.000 5.900.000 10.223.000 13.970.000 19.390.000

Kaynak: O.S.D.



ilerleyen yıllar içinde artan fiyatların enflasyonla yalcın ilişkili oldu
ğu müşahade edilebilir. Tablo (11), V. Plan dönemi içinde yıllar itiba
riyle fabrika vergili fiyat artışlarını göstermektedir.

c) Maliyetler

Gerek sektörde üretim- yapan firma sayısının fazlalığı ve gerekse üretilen 
araç tiplerinin çeşitliliği ve firmaların maliyet unsurlarını vermede 
aşırı hassas davranmaları, gerçek maliyetlerin tespitine imkan vermemiş
tir. Bu bakımdan gerçek maliyetler yerine ünite içinde yer alan maliyet 
unsurlarının yüzde olarak belirlenmesi yoluna gidilmiştir.
Bu hususta AET için yapılan çalışmalarda Tablo 12'deki görüntü ortaya 
çıkmıştır. TABLO 12

Ağırlıklı
Ortalama Minimum Maksimum

İthal Malzeme % 28.66 % 16.12 1 56.00
Yerli Malzeme % 45.64 % 18.00 % 65.68
işçilik f 5.64 % 3.70 X 8.00
Genel Üretim Giderleri % 4.14 % 2.40 7„ 5.00
Amortismanlar % 3.35 % 2.90 % 4.00
Finansman % 9.24 % 0.41 % 10.00
idare ve Satış Giderleri % 3.33 % 1.10 % 6.6

TOPLAM % 100.00

Kaynak: AET karşısında Türk Kara Nakil Araçları Sanayii Özel İhtisas Ko
misyonu Alt Komite Raporu (1987)

Ünite içinde ithal parça maliyetinin % 25’ler civarında, buna karşın yer
li parça oranının daha yüksek oranda bulunduğu görülür. Bu tabloda dikka
ti çeken en önemli husus finansman giderlerinin toplam maliyet içinde 
% 10'a yaklaşan önemli bir yer tuttuğudur. Bu netice yurdumuzdaki kapital 
birikimi sorununun bu sanayi kolunda da kendini gösterdiğinin önemli bir 
delilini teşkil etmektedir. Keza genel üretim giderleri ile amortisman 
gibi kalemlerin de toplam içinde X 9'a baliğ olduğu görülmektedir. Şüphe
siz kapasitelerin çok altında çalışılması da birim başına düşen bu gibi 
giderleri artırmaktadır.

Birim başına isabet eden maliyet faktörlerinden genel üretim giderleri, 
amortismanlar ve finans masraflarının yüksekliğindeki başlıca nedenler 
şunlardır:

1. Bir çok kuruluşun optimum kapasitenin altında kurulması,

2. Mevcut kapasitelerin iç piyasadaki talep noksanlığı nedeni ile kulla
nılamaması,

3. Kapital noksanlığı (İşletme Sermayesi) ve yurdumuzdaki finansman gi
derlerinin çok yüksek oranlarda bulunması.



Türk Otomotiv Sanayii'nin maliyetler açısından karşılaştığı problemler 
bütün kalkınmakta olan ülkelerde karşılaşılan problemlerin benzeri olup, 
durdurulamayan enflasyon öz kaynaklar üzerinde olumsuz etkiler yaratmak
ta bunun sonucu oto finansman yoluyla işletmeler yeterli sermaye biriki- 
mini sa|layamamaktadır3.ar.

4. DIŞ TİCARET DURUMU

a) İthalat

1. Ürün İthalatı

Komple kara taşıt araçları 1979,1987 dönemi ithalat adet ve $ değerleri 
Tablo (13) gösterilmiştir.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde ithalat libere edilmiş ve güm
rük vergileri dışında fon ilave edilerek serbest bırakılmıştır. Bilahare 
At'ye girme çalışmaları meyanmda fonlar sabit bırakılıp gümrük vergile
rinde inme yapılmışsa da yerli araç fiyatlarının kendi kategorisindeki 
araçlara nazaran fiyatlarının daha makul oluşu ve satış sonrası hizmetle
rinin itimat vericiliği ithal araçlara olan ilgiyi giderek azaltmıştır. 
1983-1987 otomobil ithalatı bu hususta tipik bir örnek olarak gösterile
bilir .

KARAYOLU TAŞTU-ARI-KOUJPLE ARAÇ İTHALATI
TABLO: 13

1979 1980 1931 lwı 1983 1984 198İ 1986 1987

Kamyon
Adet
Değer (OF fi 609

UJoa.au
ISO

5.112.489
116

U-77L149
212

28.422.482
SJ

1945-239
791

47.809.954
1.135

14.095.154
677

7.091251
635

10.396.148

ICamyooat
Adet
Değer (C3F fi

İM 
L337. *06

533
1321860

* 73 
İ.037.CII

26
367.099

5
40.142

53-4
1L61998

250 
1266. 224

0
0

128
1261.821

Otebûa

Değer (OF Si
100

17SU5S
243

9.895.437
35

227.505
4

102.121
2

15.987
676

80.604.638
194 

7.40 i.907
139

7.802.349
221

9.131050

Otomobil
Adat
Değer (OF ö

11758
59.071349

4.ES7
29.376.941

4J05
22.515.080

2.795
15.654.78$

3.219
17.494.076

8-249
36.077.268

118C8
52.751513

1975
43.131275

5.11$
44.528.834

Damperler
Adet
Değir (GF 8

69
017.712

31
2.294.692

91
12.779.475

33
L951.S79

94
5.39L584

157
17.467.902

607
77.337.610

746
75.224.320

823
36.197.779

ÎSı—
Değer (OF fi 13L642

52.076.734
£875

52.006.419
4.452

41380.220
3.070

46.491066
3-375

21887.248
1L007

184.825.758
14.992

159.859.408
1587

133.255.195
1922

101716.632

Kaynak: O.t.l



KOMPLE ARAÇ VE PARÇA İTHALATINDA (CKD) 

GÜMRÜK VERGİLERİ VE FONLAR - 198S 

TABLO: 14

KAMYON
.(1700 cc

OTOMOBİL
'ye kadar ol an)

KOMPLE
İTHAL
EDİLİRSE

İTHAL EDİLEN CKO 
PARÇALAR İÇİN ÖDENEN. 
GOMROK VE DİĞER 
VERGİ.RESİM,HARÇLAR

KOMPLE
İTHAL
EDİLİRSE

İTHAL EDİLEN CKD 
PARÇALAR İÇİN 0ÇENEN 
GOMROK VE 01GER 
VERGİ,RES1M.HARÇLAR

G.T.I.P. 87.02 Muhteli f 87.02 Muhtelif

C.I.F. 100 100 100 100

Gümrük 20 ) 18.30 35 ) (1) 14.08

Belediye His. 3 ) 2.70 5.25) 2.11

Damga 6 ) 6 6 ) 6

Destekleme Fonu 8 8 8 8

137 135.00 154.25 130.19

Fon

Kamyon'da Î60 17.40 -

Otomobil ‘de J30 13.88 -

Fonlar (Farca bası) . - 6.40 _ (2) 3.57

154.40 141.40 168.13 133.76

K.O.V.

Kamyon'da S 12 18.50 17.-

Otomobil'de t 15 25.22 20.06

172.90 158.40 193.35 153.82

Not: 1. GV BOM dökümünün hesaplanması ile 
bulunmuştur.

2. Parça başı fonlar 25.1.1988'de yapılan 
çalışmada parça başı değerleri mal bedeline 
oranlandı.

2. Yaıı Örün ithalatı (CKD)

Tablo (15) sektörde 1984-198/ dönemine alt yarı ürün ithalat değerlerini 
göstermektedir.



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

YARI ÜRÜN (CKD) İTHALATI 
( OF BİN DOLAR )

TABLO: 15

TİPLER 1984 1985 1986 1987

ÇEK3Ü 26.911 15.542 8.427 4.380

KAMYON 82.512 85.317 75.313 96.862

KAMYONET 9.064 10.379 16.425 11.598

OTOMOBİL 47.127 56.025 73.200 99.637

OTOBÜS 42.164 77.421 129.164 43.776

MİNİBÜS 27.591 32.569 29.821 39.363

MİDİBÜS 4.129 4.459 4.638 4.001

TOPLAM 239.499 281.706 336.988 299.617

ICaynak : O.S.D

Noe Arazi taşıtı kamyonete dahildir.

CKD ithalatı değer olarak yerlileşme oranı yükseldikçe azalmasına karşın 
üretim adetleri ile de doğru orantılı olarak artmaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların ekserisinin AET ülke lisansı ile 
faaliyet göstermesi AET ülkelerinden olan ithalatı artırmakta ve ağırlık
lı ithalat bu ülkelerden olmaktadır.

Tablo (16) AET ülkelerinden yapılan CKD ithalatını vermektedir.



KARAYOLU TAŞITLARI İM Al. AT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

AET ÜLKELERİNDEN YARİ URUN (CKP) İTHALATI 

(OF) BİN DOLAR

TABLO: 16

..............
1984 1985 1986 1987

ÇEKİCİ 26.911 15.542 8.427 4.380

KAMYON 61.817 61.821 59.877 82.381

KAMYONET 3.354 5.960 10.579 7.752

OTOMOBİL 47.127 56.025 73.200 99.637

OTOBÜS 42.164 77.421 129.164 43.776

MİNİBÜS 27.224 31.982 29.333 38.413

MİDİ3ÜS 3.940 4.122 3.176 3.602

TOPLAM 212.537 252.873 313.756 279.941

KAYNAK.: O.S.D.

3. Hammadde İthalatı

Sektörün hammadde İthalatı genelde yu,rt içinde gerek kalite, gerek kanti- 
te yönünden teinin edilemeyen hammaddeler üzerinde olmak.tad?.r. Ağırlığı 
bilhassa yassı mamuller, kalite çeLiklec ile kimyevi maddeleri teşkil et
mektedir .

Tablo (17) sektörün değer olarak 1984-1987 hammadde ithalat durumunu gös
termektedir .



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYtI SEKTÖRÜ 

HAMMADDE İTHALATI
(OF CARI FİYATLARLA BİN $)

TABLO:17

1984 1985 1986 1987

1. SAÇ 

Çekici 125 92 137 58

Kamyon 3.015 2.804 2.237 2.400 1
Kamyonet 256 730 611 744 |

Otomobil 8.268 5.877 12.778 25.525

Otobüs+Midibûs 429 786 877 1.133

Minibüs 776 160 1.055 1.856

TOPLAM 12.869 10.449 17.695 31.716

2. KİMYEVİ MADDE 
Çekici _ __ _

Kamyon 70 75 80 97

Kamyonet 25 27 29 151

Otomobil ' 751 586 1.417 2.139

Otobüs+Midibüs 58 60 56 54

Minibüs 5 6 7 108

TOPLAM 909 754 1.589 2.549

3. ÇELİK 

Çekici 29 21 15 6

Kamyon 238 211 173 186

Kamyonet 2 101 59 65

Otomobil 800 1.510 500 910

Otobüs+Midibüs 83 86 80 77

Minibüs _ _ _ _

TOPLAM 1.152 1.929 827 1.264

Kaynak : O. S.D



b) İhracat

Karayolu taşıtları imalat sanayii sektöründe üretilen malların ihracat 
durumu birim ve değer olarak Tablo (18-19) da gösterilmiştir.

KMAYÜLB TAŞITLARI IMAEAT ŞAMAYI t SÎKTORO

1HRACAILİMI1 tablo: t8

KAYK/K :-0.S.D.

NOT : Bu tabloda bilgi Ter flraa kayı tlarırıdan derlenmişti r. 
İhracat sayıları'yurt içi teşvikli satışlarda dahil edilmiştir.

KARAYOLU TAŞKlARf tMALA'f SANAYİİ SKKTCrO İHP-ACAH 

t>-QO CAfÜ FİYATI AHLA -OOLAH.)

. TA3LO : 19

TÎrLEP 1982 1S33 19S4 1985 Î.9&6 1937

ÇEKİÇ. 2S.38S.214 21.W2.941 1X.731.424 7.074.6i. 2 11.240213 4.125.835

KAMYON u>a.m ÎJÎ87.987 3.720.518 6.049.319 3<5.6'5J76 12.393.630

KAMYONET lcp L.797.573 801.865 182.822 29JL941 614.189

OTOMOBİL' 15.275-10» 12.024.994 11.738.424 17.856.765 18.73LÖ20 22.503.96}

OTOBÜS »4.407.124 4.105.044 43.738.355 34.903.304 52.116.400 24.637.9?}

MİNİBÜS tf.380 267.050 1&4.050 — • 94.40i 795.504

kîdîbOs _ 15C8.011 1.975.355 te;. 27?. 1.GSL970 285.709

TOPLAM . WJ.2S‘9.89 i 49.082.60C 73.889.991 6i.75tf.lM 114.231523 65.356.373

PARÇA 17.te6.59i n .090.681 6.747.755 l0.CC9.270 24.012J31 18.ifi6.966

GENEL TOPLAM 107.98* .386 ; &Li;3.?8l 80.637.746 71.765.3J4 138.7I7.0S4 33.521. ?39

ffyrmfe ; O.S.D.

N~Tj - Fmça ihracatı, îtuuîatçi finnalırtn ihraç ettiği yarçciar oltıp, Y» .. Saaayiliûn 
ihracatı dahil dojikîh.

- Bu tablodaki bilgile* iitt.'t kayıtlatıtnian derlenmiştir.

ihr acat sajrJ&a yurtiçi br^riijl satışt&'da dahi i edP.aıIştie.
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Sektörde bazı ana mal türleri ile yedek parça konusunda ihracat potansi
yeli bulunmaktadır. Tablo (19)'a bakıldığında IV. Beş Yıllık Kalkınma 
Plan döneminden itibaren emek yoğun ve katma değeri yüksek olan otobüsün 
ihracatının önemli rakamlara ulaştığı görülür. Lisansla çalışan üretici 
kuruluşlar ihracatta ana Lisansör firmaların kısıtlamalarının yarattığı 
sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Buna rağmen bu firmalar Lisansör firma 
ile kendi içe dönük sorunlarını hallederek verilecek destek ve teşvikle
rin de katkısı ile önemli ölçüde ihracat gelişmesi sağlayacak tecrübe ve 
potansiyele sahiptirler. Bilindiği gibi sektörün ürünleri dayanıklı tüke- 
tim-yatırım mallarıdır ve dünyada.büyük bir rekabetin içindedir. Yeni bir 
pazarda zaman içinde tutunmak ve pazarı kazanmak sabır ve fedakârlığın 
sonucu olabilecektir, bu arada satış sonrası hizmetlerin devamlılığı da 
şarttır. Bunu temin içinde hükümetlerin bu konuda firmaları uzun vadeli 
esnek bir politika ile desteklemeleri gerekir. Ayrıca parça imalatı ve ana 
firma ile bu konuda entegrasyon da devlet teşvik ve desteği içine alınma
lıdır.

Ayrıca yurt dışı krediler ile yapılacak ihalelerde yerli taşıtların döviz 
karşılığı satış imkanlarının sağlanması işi, kredi temini sırasında yapı
lan müzakerelerde ön planda tutulmalıdır.

Geçmiş plan dönemlerinde de belirtildiği gibi; kullanılmış ve devamı ol
mayan ayrıca satış sonrası hizmetleri yönünden sağlam garantisi bulunma
yan her türlü aracın ithaline "kesinlikle müsaade edilmemesi ve benzeri 
yurt içinden temin edilebilecek araçlar içinde aynı uygulamanın sürdürül
mesi ve bunların dövizle yurt içi satışlarının sağlanması gereklidir.

Sektörün AT ülkelerine ihracatı Tablo (20-21)'de gösterilmiştir.

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT" SANAYİİ SEKTORO 
AET 0LKSLER1NE İHRACAT - ADET

TABLO : 20

TİPLER 1982 1983 1984 1985 1936 1987

CEKICİ 0 0 0 0 0 0

KAMYON 0 0 0 42 29 20

KAMYONET 0 0 0 ■ 31 37 29

OTOMOBİL 2500 1800 2500 1922 ro O O 2097

OTOBOS 0 0 1 12 1 0

M1NIB0S 0 0 0 0 0 0

M1018C5 0 G 0 0 0 0

TOPLAM 2500 1800 2Sİİ _........ 2007 2058 2746

Kaynak: O.S.D.



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRO

aet CTlkelerJne ihracat - b!n dolar

TABLO : 21

TİPLER 1582 1983 1984 1985 1986 1987

ÇEKİCİ 0 0 0 0 0 0

KAMYON 0 0 0 580 665 425

KAMYONET 0 0 0 173 282 168

OTOMOBİL 18.000 15.600 11.000 11.000 15.000 20.000

OTOBÜS 0 0 32 603 72 0

MÎNlBOS 0 0 0 0 O 0

MlDtBOS 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 18.0C0 15.600 11.032 12.356 16.019 20.593

YEDEK PARC A L095 976 435 1.385 1.899 7.152

ÎENEL TOPLA \ 19.095 16.576 11.467 31.659 17.918 27.745

Kayaa& : O.S.D

Gerek geçmiş plan dönemlerinde ve gerekse bu plan döneminde AET ülkeleri
ne ana oaraul olarak büyük bir ihracatın gerçekleşmesi beklenmemektedir. 
Ancak iyi bir teşvik ve destekle Otomobilde Lisansör firmalarla bir en
tegrasyon sağlanarak bazı önemli parçaların ihracı mümkün olabilecektir.

5. STOK DORUMU

Sektördeki üretici kuruluşların 1984-1987 yıllarına ait stok durumu Tablo 
(22)'de gösterilmiştir.

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

YILLAR İTİBARİYLE STOK DURUMU - BİN TL

TABLO:22

..............|

1984 1985 1986 1987

MAMUL 22.611 .718 18.754.429 26v.436.979 32.220.965

YARI MAMUL
13.268,379 20.016.517 26.839.423 39.165.893

HAMMADDE 33.947.914 58.864.988 76.575.056 113.072.627

TOPLAM 69.828.011 97.635.934 129.851.458
.. _______________ .....

184.459.485

Kaynak: O.S.D.



V. Beş Yıllık Kalkınma Plan dönemi içinde döviz sıkıntısı olmaması, ham
maddenin temininde iç pazarda bir güçlükle karşılaşılmaması, banka kredi 
faizlerinin yüksekliği işletmecileri asgari stok tutmağa yöneltmiş ve iş
letmeler üretilen ürünün üretim prosesine uygun bir zamanlama programla
yarak stok takibini yapmışlardır. Böylece gerçek işletmeciliğin gerekle
ri de yerine getirilmiştir. Diğer taraftan sektör, genellikle satışa uy
gun bir üretim programı yapmış olduğundan mamul stoku da asgari seviyede 
tutulmuştur. Bazı istisnai haller hariç V. Beş Yıllık Kalkınma Plan döne
minde grev ve elektrik kesintisi gibi hallerde vuku bulmamış ve yan sa
nayi yarı mamul akışı'da oldukça düzenli seyretmiştir.

6. YURT İÇİ TÜKETİM

Tablo (23) yurt içi 1980-1987 yılları yurt içi tüketimini göstermekte
dir. Grafik (6,7) ise bu'period içerisindeki trendleri göstermektedir.

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
YURT İÇTTUKETImTTSdeT 

( UretIm + ithalat - İhracat )

TA8L0: 23

TİPLER 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

ÇEKİCİ 253 287 387 519 767 627 198 85

KAMYON 7.939 11.920 14.345 16.148 16.990 18.171 12.971 13.588

KAMYONET 7.S55 5.524 4.826 6.593 7.673 8.107 6.563 7.633

OTOMOBİL 31.901 23.852 30.023 42.385 59.795 69.399 84.010 107.313

OTOBÜS 952 655 1.077 1.827 1.567 1.198 1.184 1.053

MİNİBÜS 2.130 2.040 4.849 6.663 7.430 7.397 7.306 7.921

MİDİBÜS 491 375 587 1.246 2.610 2.148 1.429 1.417

TOPLAM 51.521 44.633 56.094 75.381 96.832 107.047 113.661 139.010

Kaynak : O.S.D.

Not : Bu tablo gerçek anlamda talep'i göstermemektedir.
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Parktaki araç sayısı/nüfus ilişkisinden diğer memleketler ile yapılan mu
kayesede yurdumuzda büyük bir tüketim potansiyelinin olduğu görülür, ne 
var ki diğer önemli bir faktör olan fert başına milli gelirde talebin ge
nişleme ve daralmasının nedenidir. Ayrıca harcama eğiliminiı arttığı dö
nemlerde gerek otomobil gerekse diğer ticari taşıt araçlarına talep art
maktadır ki bu, bir bakıma hükümetlerin ekonomi politikaları ile yakın 
ilgili bulunmaktadır. Ekonomideki canlılık-durgunluk yanında akaryakıt 
fiyatları, vergiler, faizlerin yüksekliği de talep üzerinde önemli rol 
oynamaktadır, bir diğer deyimle genel ekonomiye bağlı olarak araç tedari
kinin yanında araç çalıştırmanın sabit ve değişken masrafları da talep 
üzerine etki yapmaktadır.

7. FİYATLAR

Tablo (24) Yıllar itibariyle araçların perakende vergili fiyat durumunu 
vermektedir. Buradaki aynı araç türünde birbirini takip eden yıllardaki 
rakamsal artışların başlıca nedeni, enflasyona bağlı olarak girdi fiyat
larındaki artışlardır.

KARAYOLU TAŞITLARI IHAtAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

YILLAR ITİDARIYLE PERAKENDE VERGİLİ FİYATLAR

TABLO. 2A

TİPLER 1982 1983 1984 1985 1936 1987

Çekici 10.004.000 14.659.000 20.550.000 35.000.000 51.000.000 70.069.00:

kemyon 4.083.200 4.915.000 6.725.000 10.230.000 13.970.000 20.313.000

Kamyonet 1.915.000 2.393.000 3.165.000 4.158.000 5.863.000 9.661.000

Ctomobi i 1.442.000 1.900.000 2.535.000 3.288.000 4.861.000 5.632.000

55.339.000Otobüs 10.400.000 13.700.000 24.700.000 35.915.000 50.000.000

Minibüs 2.175.000 2.750.000 3.350.000 5.373.500 7.200.000 13.440.000

Midi büs 4.240.000 6.815.000 11.245.300 15.368.100 21.574.000

Kaynak: O.S.D.

Burada şunu belirtmek gerekir ki Hükümetler genel ekonominizi etkisi al
tında talebi kısmak ve hazine gelirlerini artırmak için kara taşıt araç
larımı alım ve yıllık kullanım vergilerini sürekli artırmakta bu ise 
sektörce zaman zaman durgunlukların ortaya çıkmasına neden olmakta ve 
uzun vadeli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi üzerine olumsuz etki
ler yapmaktadır



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

ARAÇLARININ DÜNYA FİYATLARI
- 1987 -

TABLO:25

TİPLER FİYATLAR ($)

ÇEKİCİ 100.000

KAMYON 28.000

KAMYONET 15.000

OTOMOBİL 10.000

OTOBÜS 120.000

MİNİBÜS 17.000

MİDİBÜS 26.000

KAYNAK : O.S.D.



8. İSTİHDAM

Sektörde 1984-1987 döneminin istihdam durumu Tablo (26), üretim ve istih
dam ilişkisi Grafik (8) gösterilmiştir.

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

YILLARA GÖRE İSTİHDAM DURUMU -KİŞİ-

TABLO: 26

1984 1985 1986 1987

YOKSEK KADEME 

idari 215 249 263 269
Teknik 217 257 288 317

ORTA KADEME 

İdari 1 .706 1 .785 1 .885 1 .896
Teknik 1 .148 1.183 1.229 1.264

İŞÇİ

kaliteli 6.954 6.882 6.787 7.945
Düz 5.653 6.068 6,501 ? ] M.

TOPLAM 15.893 16.424 16.953 18.985

KAYNAK: O.S.D.



(B
İN

)

GRAFİK.: 8

KARAYOLU TAŞITLAR! İMALAT SAN.SEKTÖRÜ
ÜRETTİM VE İSTİHDAM IUSKISJ

33337 , 1 40' 37 5

■ry- -/-;i /V/S
' // / •'s'//

///... / / ,
f / ./ >v>:

/ / f Sf/j

>y'X
^///

./

/ / / f / /' /

///,*

’ / / / .1 3STJ5____ 1 &424 '/// 1 €£553 1 ’c£5S 5

• ’••• S K ///j. .. v\ \ ,\\\
//// ,şv> , \ s Y/Z/ •• K\ \ A /// s \\

1934 13-133 1336 1337

0 3 0
|/ /| ÜRETİM P". İSTİHDAM



Türkiye'de üretim kapasitelerinin çok büyük rakamlarda olmaması ve hatta 
üretimde mevcut kapasitelere erişilememesi nedenleri ile Batı'da ve 'Ja- 
ponyaüa olduğu gibi üretimde robot ve bilgisayar kullanımı bundan sonraki 
plan döneminde de düşünülemez. Bu bakımdan sektörde istihdam artması ve
ya azalması üretim rakamları ile yakınen ilgili bulunmaktadır.

Genelde sektör 1987 yılı ürün çeşidi itibariyle otomobil hariç mevcut 
kapasitenin altında çalışmış olması dolayısıyle mevcut kapasitenin dol
durulması veya buna yaklaşılması durumunda üretime bağlı olarak iş gücü
ne ihtiyaç hasıl olacaktır denilebilir.

Bilindiği gibi otomotiv sürükleyici bir sektördür, buradaki üretim adet
lerindeki azalış veya artış kendisine bağlı olarak diğer üretim kolla
rında da istihdama etki yapmaktadır. Yapılan hesaplamalar otomotiv ana 
sanayiinde faaliyet gösteren her kişinin başka faaliyet sahalarında 20 
kişiye iş imkanı sağladığını ortaya koymaktadır.

Bu konuda ana üretim firmasında çalışan bir işçiden hareket ederek diğer 
faaliyet alanları ile bu alanlarda yaratılan iş hacmini gösteren hesapla
malar sövledir:

Safha Çalışma Alanları_____
a Ana üretim firmalarında çalışan personel (a) olursa 1 kişi

b Yan sanayii de (ana üretim firmalarına parça imal ederek
satanlar, taşıt parkına ve doğrudan doğruya piyasaya hi
tap eden parça üretenler ve bunları yedek parça olarak 
satan firmalarda) çalışanlar (a x 5)

Toplam

c Bakım ve onarım hizmetleri ile dağıtım ve pazarlama ku
ruluşlarında ve faaliyetlerinde çalışanlar (a x 6)
Toplam

d Karayolları ulaşım şirketlerinde ve. hizmetlerinde çalı
şan şoförler, diğer ulaştırma personeli benzin satış 
personeli v.s. (a x 4)
Toplam

e Ana üretim firmaları ile yan sanayii firmalarının talep
ettikleri hizmetler nedeniyle bankacılık, sigortacılık ke
simlerinde, turizm hizmetlerinde (otel, lokanta, v.s. sağ
lık hizmetlerinde, mahalli ürünlerin (turistik, hediyelik) 
değerlendirilmesi ve satışı faaliyetlerinde v.s. çalışanlar 
(a x 4) 4 kişi
Toplam 20 kişi

5 kişi

6 kişi

6 kişi 
12 kişi

4 kişi 
16 kişi

Bu formülden hareket edilerek ana sanayiiöe çalışan (Tablo 26) 18.985 ki
şiye karşın 20 kişi hesaplandığında sektörün toplamda 579.700 kişiye iş 
sağladığı görülür.
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Sektörde prodüktivite konusu hususunda kesin bir araştırma yapılmış de
ğildir. İşçi başına verimlilik aynı zamanda kullanılan teknoloji, bilgi 
ve bazı diğer idari, fiziki ve sosyolojik şartlara bağlı olarak değiş
mektedir, sektörde genel ekonomik şartlardan doğan kısa periyodlar için
de değişim gösteren düşük üretim rakamları bu hususta kesin bir rakam 
ortaya konulmasına mani olmaktadır. Ne var ki bu şartlar altında ki üre
tim safhasında dahi tam otomasyonun uygulandığı batı ülkelerindekinin 
altında olunmasına rağmen verimlilik veya ürün başına çalışma saati 
tatmin edici seviyede görülmektedir. Gerek yöneticilerin üretim birim
lerini çalıştırmadaki tecrübeleri gerekse uzun yıllardır üretimde yer 
alan kişilerin mevcut sisteme uyumluluğu verimin mevcut şartlar içinde 
en yüksek oranda tutulmasını sağlamaktadır. German Development Institut 
tarafından Türk Otomotiv Sanayii kuruluşlarında yapılan bir araştırmada 
verimliliğin oldukça iyi olduğuna değinilmektedir.

9. SERMAYE STOĞU

Tablo (27) sektörün Sermaye Stoğunu (1987 fiyatlarıyla) göstermektedir.

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
SERMAYE STOĞU 

(1967. FİYATLARIYLA) TABLO : 27

YAŞ D E Ğ E R
( t )

BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
(E)

— 459.564.948.884.- 222.660.766.251.-

Kaynak: O.S.D.

Sektörde üretim yapan firma sayısının fazlalığı ve amortismana tabi kıy 
metlerin sayıca çokluğu yaş hususunda ortalama bilgi verilmesine imkan 
vermemiştir.



10. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

V. Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde Hükümetin uyguladığı Ekonomik poli
tika başlangıçta bir 'yönü ile otomotiv sanayiini motive etmiş üretim ra
kamlarını artırmışsa da kullanılmış araç ithaline müsaade edilmesi Ticari 
Taşıt Araçları üretimi üzerine olumsuz etkide bulunmuştur.

Ayrıca plan dönemi sonunda getirilen munzam vergilerde talebin kısılması
na, dolayısıyle üretiminde azalmasına neden olmuştur. Yine V. Beş Yıllık 
Kalkınma Plan döneminin ortalarında başlayan transit taşımacılıktaki 
azalma Kamyon ve Çekici talebini azaltmış bulunmaktadır.

Gerek talepteki azalma ve gerekse kredi faizlerindeki aşırı yükselme plan 
dönemi başlarında görülen yatırım arzusunu giderek zayıflatmıştır.

Bilindiği gibi otomotiv ürünlerinde büyük bir rekabet bulunduğu gerçek
tir . Yeni pazarlara girme veya mevcut pazarlarda daha fazla pay almak 
için muhtelif ülkeler görünür veya görünmez birtakım pazarlama tedbir ve 
teşviklerine başvurmaktadır.

Bu arada sınır bazı ahvalde aşılarak, damping durumuna dahi gelinmekte
dir. Henüz yurdumuzda açık olarak bu husus görülmemekle beraber ithalde 
ilgililerin dikkacli olması, bir ülkenin kendi ülkesinde sattığı fiyattan 
daha düşük fiyatla ülkemize mal satması halinde gereken tedbirlerin der
hal alınması şarttır.

IV- ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER

1. GENEL POLİTİKA

- Sektörde döviz kazandırılması ön plana alınmalıdır. İhracatın önümüzde
ki plan döneminde devamını sağlamak üzere gerekli tedbirler sağlanmalı
dır.

- İmkanlar atıl kapasitelerin değerlendirilmesine yönlendirilmelidir. 
Böylece işsizliğin ve enflasyonun önlenmesine de yardımcı olunacaktır.

- Yerlileştirmede, döviz tasarruf oranı gibi dar bir bakış açısı yerine 
ithal ikamesi ile birlikte döviz kazandırıcı faaliyetlere yer veren ye
ni bir teşvik sistemi geçen dönemde benimsenmişti. Bu tatbikata geliş
tirilerek devam edilmelidir.

- Dürıya piyasalarına da açılma çabası içinde kalite ve Standard konusuna 
ağırlık verilmeli ve geliştirilmelidir.

- Komple araç ithalatı, gerek soy, yaş, gerekse kalite ve kullanım ömrü 
gibi hususlarda gerekli tedbirler alınarak denetim ile yapılmalıdır.

- Vergi zorlamaları ile sektörün gelişmesi engellenmemelidi, .

- Askeri ve Kamu araçlarının yerli imalatçılardan temini gerçekleştiril- 
melidir.



2. YURT İÇİ TALEP PROJEKSİYONU

a) Tablo (28)'de verilen talep projeksiyonu çeşitli kuruluşların yurt 
içinde üretilen araçlara olan talep tahmin çalışmaları ve üretim pro
jeksiyonları değerlendirilerek hazırlanmıştır. Bu değerlendirilme ya
pılırken firmaların tahmin ve programları nazarı itibare alınmıştır.

KVU.TPLU TAŞITLARI İMALAT SAKAT t t STKTÜffÜ 

rurtT İçi TALEP PPO JSX~S t YOMU AO£T

ıssa 13 es 1990 laaı 1932 1933 1994

ÇEKİCİ 3DO 400 500 szo 700 900 ı.ısa

KAMYON 15.000 17.500 19'. 000 20.000 24.000 25 .000 2^.000
KAH YO MET K9SO S. 200 6.650 7.030 7.55D 8.050 B. 600

OTOKJHIL 122.000 125.000 156.000 172. SOO 194.000 200.000 214.000

OTOBÜS 1.000 2.000 2. 200 2.300 2.5DC 2.700 2.600
MİNİBÜS B.OOO 8.400 e.eoo S. 2C.-J 9.BOO İC.OCO la,700
MİOİBÜS 1.500 l.EOO 1.700 1.8CO ı.ssa E.eoo 2.1 KO

TOPLAM 154.650 171.100 194.850 213 .450 ' 240.500 248.650 265 .000
<ıvn«kı a.a.D.

b) İhracat Projeksiyonu
Tablo 29 ve 30'da ihracat projeksiyonları verilmektedir.

KAHAM3LU YASTTLAF.! ŞAN«Yt! Sr<~-=Q

İMHACAT PROJEKSİYONU -— A. DET

Tab_o * 2?J

K A RA YOLU TAHTLARI SAKAYİİ SEA'iOKO 

İHRACAT rROFXSYC*«T - Bİ* TXX ’R
TABLO :3Q

t'.aruî Q-S_0.



Gelecek yıllarda ihracatın düşmemesi ve artış sağlanabilmesi için VI. Beş 
Yıllık Kalkınma Plan döneminde döviz kazandırılması ön planda tutularak 
otomotiv sanayiinde ihracat teşvik tedbirlerinin devam ettirilmesi, bü
rokratik işlemlerin ihracatın ekonomik yapısına uygun hale getirilmesi, 
özellikle Teşvik Uygulama Dairesi, Merkez Bankası ve Bankalar arasında 
koordinasyonun ve işlemlerde süratin sağlanması, ihracat sigortasının ge
tirilmesi ve mevcut kredi sisteminin orta vadeli düşük faizli ihracat 
kredi sistemine dönüştürülmesi, diğer bir deyimle ihracatı teşvik tedbir
lerinin istikrarlı ve gerilemiyeceği şekilde sürdürülmesi ve geliştiril
mesi gerekmektedir.

3. ÜRETİM HEDEFLERİ

VI. Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde Yurt içi talebin ülke üretim im
kanları ile karşılanması hedeflenmiştir. Kaldı ki 20.8.1982 tarih ve 
8/5277 sayılı kararname ile düzenlenen 11 yıllık Ulaştırma Master Planı 
da Karayollarına ağırlık verdiğinden bu ağırlık taşıtlara da yansıyacak
tır. Ancak yıllar itibariyle üretim adetleri yükseldikçe yüksek üretim 
yapıldığı 1976-1977 yıllarında olduğu gibi enerji ve hammadde darboğazla
rı ile karşılaşmamak için mevcut yatırımların tamamlanması ve yeni yatı
rımların yapılması gerekmektedir.

VI. Beş Yıllık Kalkınma Plan dönemi için üretim projeksiyonu Tablo 31'de 
ve Tablo (32)de verilmiştir.

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTORO 
ÜRETİM PROJEKSİYONU - ADET

TABLO : 3J

TİPLER 19S3 1969 1990 1991 1992 2993 1994

ÇEXtCİ 222 600 700 830 L150 L250 L550

KAMYON 14.91* 16.050 20.280 23.033 25.035 26.910 28.240

KAMYONET 7.941 9.260 9.905 11.000 12.410 13.51ü 14.120

OTOMOBİL 125.300 149.000 168JO0 192.200 202.500 202-500 202.500

OTOBÜS 1.334 L795 2.160 2.720 2.985 3.24S 3.510

MİNİBÜS 6.490 9.790 10.360 11.345 1L49S 1L760 11.875

MİDİBÜS L3J0 L340 L345 1.3 50 L405 1-410 L470 .

TOPLAM 159.533 189.635 213.070 242.478 256.980 26CJf85 263.265

Kermüc : O-S-D.

Not: Teras» Firra«ı hiiiç



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ

TİPLER VE YILLAR İTİBARİYLE ÜRETİM DEĞERLERİ  

( 1987 YILI PAPRİKA VERGİLİ FİYATLARIYLA )

TABLO: 32

TİPLER 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

CEKİCİ
Adet
üretim Dcğ.(Bin U)

222
14.894.424

600
40.255.200

700
46.964.400-

830
55.686.360

1.150 
77.155.800 •

1.250
83.865.000

1.550
103.992.600

KAMYON
Adet
üretim Değ.(Bin U)

14.916
282.210.720

18.050
341.506.000

20.280
383.697.600

23.033  
435.784.361

25.035
473.662.200

26.910  
■509.137.200

28.240
534.300.800

KAMYONET
Adet
Uretirn Değ.(Bin T!.)

7.941
60.105.429

9.260
70.088.940'

9.905
74.970.945

11.000
83.259.000

12.410
93.931.290'

13.510
102.257.190

14.120
106.874.280

OTOMOBİL
Adet
Üretim Değ.(Bin U)

125.300
626.625.300

149.000
745.149.000

168.300
841.668.300

192.200
961.192.200:

202.500
.012.702.5001

202.500
.012.702.500

202.500
,.012.702.500

OTOBÜS
Adet
üretim Değ.(Bin 11.'

1.334

67.136.218
1.795

90.336.965
2.160

108.706.320
2.720

136.889.440
2.985

150.226.095
3.245

163.311.115
3.510

176.647.770

MİNİBÜS
Adet
Üretim Değ.(Bin îi.

8.490
97.770.840

9.790
112.741.640

10.380
119.536.080

11.345
130.649.020

11.495
132.376.420

11.760
135.428.160

11.875
136.752.500

MİDİBÜS
Adet
Üretim Değ.(Bîn Tl

1.330
25.788.700

1.340
25.982.600

1.345
26.079.550

1.350
26.176.500

1.405 ’ 
27.242.950

1.410
27.339.900,

1.470
28.503.300

TOPLAM
Adet

| üretim Değ.(,Bin TL
159.533 

1174 531631
189.835 

.1426060200
213.070

1601623195
242.478 .  

1829636880
256 980 

1967237225
260.585

.2034041065
263.265

2099773730.

Kaynak : O.S.D.



4. UYGULANMASI GEREKEN TEKNOLOJİ VE ÜRETİM GİRDİLERİ

VI. Beş Yılık Kalkınma Plan döneminde yukarıdaki talep tablolarında da 
görüleceği gibi büyük talep artışları olmayacağından çok yüksek kapasite 
artışı yatırımları yapılması düşünülmemektedir. Dolayısıyle sektörde mev
cut teknolojiye devam edilecek, yatırımlar modernizasyon, yenileme ve ka
liteye yönelecektir.

Ancak, Avrupa Topluluğuna girme hazırlığında olan ülkemiz, bilhassa OTO
MOBİL imalatında optimum kapasitelere ulaşmak mecburiyetindedir. Bunun 
için kurulu 3 otomobil fabrikasının her birinin kapasitelerini 2000 yılı
na kadar 150.000 adet olan optimum seviyeye yükseltmeleri, kalite, fiyat 
ve model değişikliği konularında rekabet için gereklidir.

5. ÎTEALAT PROJEKSİYONU

a) Komple Araç İthalat Projeksiyonu

İthalat ve talep projeksiyonlarının tetkikinde görüleceği gibi; Ülkemiz
deki talebi karşılayacak imalat, plan dönemi boyunca gerçekleşecektir.

Bu sebeple; emsali yurt içi imalatla karşılanamayan, çok özel araç tiple
ri, kontrollü olarak ithal edilebilmelidir.

Komple araç ithalatı konusunda aşağıda özetlenen sorunlar dikkate alınma
lıdır.

- Eski araç ithal sorunu,
- Damping sorunu,
- Garanti ve muhatap sorunu,
- Satış sonrası hizmetleri ve yedek parça,
- Ülke şartlarına uygunluk sorunu,
- Leasing (Kiralama) sorunu

b) Yarı Ürün İthalatı (CKD)

Sektörde yarı ürün ithalatı genelde yurt içinden temini imken dahilinde 
olmayan veya kalite ve kantite bakımından ihtiyaca gereği şekilde cevap 
vermeyen komponentler için yapılmaktadır.

Yurt içi yan sanayideki gelişmeler yerlileşme oranlarında oldukça etkili 
olmakta ve bugün araç türlerine göre değişik olarak yerlileşme oranı 
% 65-% 95 arasında bulunmaktadır.

c) Üammadde İthalatı

Tablo 34'de Saç, Kimyevi Madde, Çelik ayırımı yapılarak Sektörün CİF 1987 
Fiyatlarıyla ($) üretim hedeflerini gerçekleştirecek hammadde ithalat 
projeksiyonu verilmiştir.

Bu tablodaki tahminler, yerli hammadde imkanlarının artırılması oranında 
azalacaktır.



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ

YARİ ÜRÜN (CKD) İTHALAT PROJEKSİYONU
T CİP ~B1N~DÜC,A'R7 TABLO :33

TtPLER 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

ÇEKİCİ 600 2.500 3.750 5.000 6.250 7.500 8.750

KAMYON 86.276 136.898 159.225 177.878 185.945 190.300 191.398

KAMYONET 21.906 27.160 30.921 53.158 66.232 69.753 74.000

OTOMOBİL 53.060 67.899 79.545 93.091 98.767 102.767 106.767

OTOBÜS 46.841 48.647 50.487 54.912 59.205 64.042 65.950

MİNİBÜS 35.281 42.802 47.742 54.024 57.222 60.826 64.296

MİDİBüS 4.373 4.443 4.487 4.535 4.748 4.805 5.066

TOPLAM 250.337 330.349 376.157 442.598 478.369 499.993 516.227

Kfcynalc : O. S.D.



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTORO 
HAMMADDE 1THA1 AT PROJEKSİYONU 

CİF 1987 FİYATLARIYLA BİN DOLAR
TABLO :34

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1. SAC 8 33 49 65 81 98 114
2.585 3.018 3.294 3.591 3.743 3.816 3.888

Kamyonet 811 904 926 937 956 996 1 .016
Otomobil 19.731 21.715 24.499 27.678 29.611 30.711 31.611
Otobüs Midibüs 1.295 1 .290 1 .290 1 .350 1.403 1 .456 1 .463
Minibüs 911 1 .169 1.186 T, 203 1.198 1.194 1.190

25.342 28.129 31.244 34.824 36.992 •38.271 '39.282
2. KİMYEVİ MADDE.

- - ■ - - - - -Çekici

Kamvon 172 141 142 146 152 153 158
Kamyonet 86 76 76. 75 75 75 75
Otomobil. 1.458 1.637 1.904. 2.067 2.415 2.415 2.415
OtobUs Midibüs 57 ...... 57 .. II. 57 59 59 62
Minibüs -.130- ... un ... ____ 172 ' 172 171
TOPLAM 1.883 2.078 2t.348 2.518 | 2.873 2.874 2.881
3. ÇELİK 
Çekici 2 8 11 15 19 ' 23 26

Kamyon 217 214 214 22a .....7'= . 241 244
Kamyonet 67 59 59 59 59 65 .66
Otomobi 1 - 1.000 1.100 1 .200 1.400 1.500 1.600 1.700 ’
Otobüs Midibüs 87 87 87 57 90 90 94
Minibüs _ _ _ _ _ _ _

TOPLAM 1.373 1.468 1.571 1.759 ,1.903 2..020 2.130

KAYNAK:' O.S.D.



V. YATIRIM PROGRAMI

1. Eklenecek Yeni Kapasiteler 

Tablo (35) ve (36)'da firmalar itibariyle 1988-1999 yılları arasındaki 
üretim hedefi, kapasiteler ve eklenecek yeni kapasiteler adet olarak gös
terilmiştir.

KARAYOLU TASTTL-ARI İMALAT SANAYÜ SEKTÖRO 

EKLENECEK YENİ KAPASftELER -ADET

FİRMALAR 1988 1989 1990 1991 1992 1993

d aJÜreJfed. 1200 3.300" 4.650 5.400 5.600 6.400

bKfinsâte 6J00 6-500 6.5CO 6.500 6.500 .

^ Kaş».

4.265 4.965 J.335 5.570 5.500 6.875

İ Ufcnpasioe 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
a c)îl«m XjKf. ■

5.629 2L390 6.160 6.433 6.735 7.070

■S b)Kapasit» 9.000 9.000 12.000 12.000 12.000
& e)fct»o ----- — 3.000 ----- ----- -

1.000 L600 3.500 5.000 6.000

I l»)K.«pt-ata 4.000 6.CÛ0 6.000 6.000

5 c21I*r* Uf. ----- ------ -----
.

- aJUctuMed. LOOO 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500
2 k)C*p 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
a c)ü-« ı-p.

v

-£ eJO.cJScd. 353 1.100 L4S0 2.030 2.800 3.050
8.000 &.9ÛÛ S. 000 . 6.000 3.000

i c]Bm W ----- — — -----

L4J6 L6E0 L825 1.995 2.095 2.190

L100 3.100 3.100 3.100 3.100

----- ------ ----- ----- — —'

i «JOneJVM. Î.9C0 2.200 2.100 2.200 2.2 50
E bK^asste 7.200 7JXO 7.200 7.200 7.200 7.200

J ı ------ ----- ----- — *

o OOnLHad. 23.060 29.100 31.500 33.900 34.100 34.400
| k)K*p**ie 29.000 32.000 36.000 36.000 36.00C 36.COO

| c3IM«, Kap. LOOO 4.000 ----- —

«JOmJfcL 5.566 3-500 3.550 5.800 6.000 6.230

13.600 13.600 13-600 11.600 13.600 13.600
----- ----- ----- ----- “**

3 aX?r»Jİod. 56.000 73.300 30.200 6ü.500 80.300
•g S b)K*pw«» 60.000 <50.000 TO..COO 00.000 00.000 80.000

Ov ----- 10.000 10.CO0 ----- -----

, aKhaJfeM. L4S0 1.400 L500 L750 1.950 2.100
4.000 <.orü 4JXX> 4.000 4.000 4.COO

----- — ----- ----- ----- —

cOOr&Hed. 6ûJ>00 63.000 75.000 ?aooo >00.000 100.000
J KjîUp*,*» 55.000 75.000 1CO.OOO 200.000 100.000 100.000

o r)İU** Kap] 20.0-00 13X00 — — —

j | »)Or*.fteA. 159-333 189.635 313.070 242.478 256.980 260.585
“ J k)Kxp*stc 220.900 243.900 285.900 255.900 296.900 296.900

tü £ c)Öa*« Kap ----- 23.000 42.000 10.000 l.COO .

KayoA : O.SJX



KARAYOLU TAŞITLAR! İMALAT SANAYİİ SEKTOrO 

EKLENECEK YENİ KAPASİTELER -ADET

TABLO ! 36

FİRMALAR 1994 1995 1996 1997 1998 , 1999

^ a)üre.Hed. 
q b) Kapasite 

c)llave Kap.

6.500
6.500

6.500
6.500

6.500
6.500

6.500
6.500

6.500
6.500

6.500
6.500

Ü a)Ure.HedL 
2 b)Kapasite 
eo c)llave Kap.

7.250
17.000
1.000

7.600
18.500
1.500

8.000
20.000
1.500

8.250
20.000

8.500
20.000

8.700
20,000

g a)üre.HecL 
"m b)Kapasite 
jş c)llave Kap.
M

7.415
12.000

7.805
12.000

8.215
12.000

8.647
12.000

9.102
12.000

9.581
12.000

0 a)Ure.Hed. 
o b)Kapasite 
§ c)llave Kap. 
n

6.500
7.000

6.500
7.000

6.500
7.000

6.500
7.000

6.500
7.000

6.500
7.000

c a)Üre.Hed.
İ b)Kapasite 
5 c)llave Kap, 
*

3.000
3.500

3.000
3.500

3.500
3.000

3.500
3.000

3.500
3.500

3.500
3.500

2 a)Ure.Hed.
< b)Kapasite 
^ c)İlave Kap.

3.600
8.000

3.600
8.000

3.600
8.000

3.600
8.000

3.600
8.000

3.600
8.000

u a)Ure.Hed.
b) Kapasite 

£ c)llave Kap.
0

2.300
3.100

2.300
3.100

2.300
3.100

2.300
3.100

2.300
3.100

2.300
3.100

1 a)üre.Hed.
E b) Kapasite

2 5 cjllave Kap.

2.300
7.200

2.300
7.200

2.300
7.200

2.300
7.200

2.300
7.200

2.300
7.200

a)Ore.Hed- 
| b)Kapasite 
2 c)lleve Kap. 
0

34.700
36.000

34.700
36.000

34.700
36.000

34.700
36.000

34.700
36.000

34.700
36.000

a)Ure.Hed.
b) Kapasite 

£ c)ilave Kap.
-O

6.400
13.600

6.400
13.600

6.400
13.600

6.400
13.600

6.400
13.600

6.400
13.600

•3 a)üre.HecL 
^ g l)Kapasite şğ  c)llave Kap.

80.500
80.000

80.500
80.000

80.50C
80.000

80.500
80.000

80.500
80.000

80.500
80.00C

a)Ore.HecL 
9 b)Kapasite 
9 c)Ilave Kap.

2.300
4.000

2.300
4.000

2.300
4.000

2.300
4.000

2.300
4.00*0

2.300
4.000

a)Ore.Hed. 
JT b) Kapasi t e 
jo c)llave Kap.

100.000
100.000

125.000
100.000

125.000
125.000 
25.000

150.000
125.000

150.000
150.000 
25.000

175.000
150.000

j £  a)üre.Hcd. 
2 g] b)Kapasite 
£} 0 c)İlave Kap. 
ü (-

263.265
297.900

ı.oco

289.005
299.400

1.500

289.815
325.900

26.500

3)5.497
325.900

316.202
350.900

25.000

341.381
350.90C

Kaynak : O.S.D.
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2. Yatırım Program

Kapasite ilaveleri, modernizasyon, darboğaz giderici, yeni model, kalite 
artırıcı, yerlileşmeyi artırıcı ve diğer yatırım projeleri ile ilgili de
ğerler iç para ve dış para olarak Tablo (37)'de verilmiştir.

KARAYOLU TASm-AM İMALAT SANAYİİ SEKTOrO 

YATIRIM PROCRAM

TABLO : 37 
1987 Fiyatları üc (Milyon TL)

PROF- ADI İ5lN TARİHİ PROJH TOF1.AM1 1988 1989 1990 - 1994

Boklama niti« DH Toplam Oı, Toplam Dış Toplam Oı« Toplam

Kapasite Arttmmı 1987 1991 2.156 10.955 819 2.214 1.137 4.284 200 4.457

Modernizasyon 1988 1994 12.468 12.537 2.052 2.121 3.954 3.954 6.462 6.462

Dar Boğcz Giderici 1988 1989 141 14i 21 21 120 120 — —

Yeni Model 1988 1992 25.204 37.904 5.914 7.664 9.402 10.512 9.888 19.728

K&lite Arttırıcı 1988 1994 1.600 3.516 — 186 100 336 1.500 2-994

Yerlileşmeyi Arttırıcı 1988 1994 6.916 12.774 — 566 4.416 6.756 2.500 5.452

Diğer Sosyal Tesis t. 1988 1994 8.531 46.899 2.535 12.558 5.996 25.127 — 9.214

Toplam 57.016 124.726 11.341 25.330 25.125 51.089 20.550 48.307

Kaynak ; O.S.D.

3. Yatırım Programının Sonuçları

Otomotiv Sanayiinde 124.7 milyar'ın üstünde mevcut proje stoku olup, bu
nun 48.3 milyarlık kısmı VI. Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde gerçek
leştirilecektir .

Bu yatırım programının neticesi olarak,

- 1988 yılındaki 220.900 adetlik toplam kapasite (Temsa hariç) 1994'de 
297.900 adede yükseltilecektir.

- Tesislerde mevcut makine ve teçhizat yeni ve modernleri ile değiştiri
lecektir .

- Yerlileştirmedeki bazı darboğazların giderilmesine çalışılacaktır.
- Eskimiş olan araç modellerinin yerine yenileri ikame edilecektir. 

İhracat yapma gayreti içinde kalite artırılacaktır.

Görüldüğü gibi 5 yıl için bütün firmaların toplam 48.3 milyar'lık proje 
stoku oldukça düşük bir değerdir.

Tablodaki bu değerler kesin projeleri kapsamaktadır. Tasarılara tabloda 
yer verilmemiştir.



Firmalar yaşanan son yıllardaki ortamın etkisiyle, yatırım konusuna ka
ramsar açıdan bakmaktadırlar.

Ayrıca, otomotiv sanayii yatırımları en pahalı yatırımlar arasındadır. 
Firmaların mali yapıları ve finansman kaynakları bu dönemde yatırım yap
maya müsait değildir.

Bu bakımdan ekonominin gereği olan otomotiv sanayii yatırımlarının teşvik 
edilerek yatırım maliyetini ucuzlatıcı tedbirlerin alınması yerinde ola
caktır.

VI. SAĞLANACAK YARARLAŞ

1. KATMA DEĞER

Aşağıdaki Katma Değer tablosu tetkik edildiğinde, Katma Değer olarak gös
terilen oranlar ve değerler üretilen taşıtlar için münhasıran fabrika 
bünyelerinde oluşan, Vergi, Amortisman, Genel Giderler, Ücretler, Kâr gi
bi unsurları belirtmektedir. Bu oran ve değerlerin tek başına fazla bir 
anlam taşımadığına işaret etmek gerekir. Zira sektörümüzde yaratılan de
ğerler Yan Sanayi ile ilişkilere göre farklılık göstermektedir. Şöyle ki; 
Taşıt üretiminde bazı fabrikalar üretim girdisi olarak gerekli parçaları 
kendi bünyesi içinde üretmekte ve bundan dolayı Katma Değeri bu parçala
rı Yan Sanayiden satın alarak kullanan benzer bir fabrikaya nazaran yük
sek olabilmektedir. Bu bakımdan tablodaki değerler "dar anlamda" diğer 
bir deyimle işletme bazındaki Katma Değer'i ifade etmektedir (Tablo (38).
Oysa Sektör bazında mesele ele alındığında, Yan Sanayii kuruluşlarında 
meydana gelen katma değerin de hesaba katılması gerekir.

Sektörümüzde üretilen taşıtlar genellikle bir kısım "ithal ve bir kısım 
"yerli" parçalar ile üretildiğinden, ithalatın dışında kalan, tüm üretim 
değerleri gerçek yurt içi katma değerini ifade etmektedir. Ana Firma ve 
Yerli Yan Sanayii Firması bütünü içerisinde yaratılan Katma Değer oran
ları % 75 seviyelerinde oluşmaktadır.

2. DIŞ TİCARET’E ETKİSİ

a) Toplam Mal İthalat Talebi

Tablo (39)'da görüleceği gibi yatırım malları hammadde, yarı iirün (CKD) 
ithalatı için ödenen dövizin ortalama % 10'u yapılan ihracat ile karşı
lanmaktadır.



i AftAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTOBS 

KATMA DEĞER ARTIŞI - BİN R

TABLO :38

YILLAR KATMA OEĞER (II) EMOEKS

1988 363.406.857 100

1989 491.377.267 135

1990 638.582.542 175

1991 762.995.250 210

/

1992 1.106.648.056 305

1993 1.342.632.056 369

1994 1.638.286.056 451

KAYNAK : O.S.D.

NOT : Değerler tahminidir.



KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

TOPLAM MAL İTHALAT TALEBİ - BİN D'İAR

TABLO : 39

1988 1989-1994

TOPLAM

1988-1994

YATIRIM MALI 25.330 99.396 124.726

HAMMADDE 28.598 235.165 263.763

YARI ÖRÜN (CKD) 250.337 2.643.693 2.894.030

Ü R 0 N 0 0 0

İTHALAT TOPLAMI 304.265 2.978.254 3.282.519

İHRACAT T0P1AMI 43.648 316.500 360.148

DIŞ TİCARET DENGESİ - 260.617 -2.661.754 -2.922.371

KAYNAK : O.S.D. 

NOT : Dış Ticaret Dengesi = İhracat - İthalat. 
1987 Değerlerinden hareketle hazırlanmıştır.

b) İthalat İkamesi

1988-1994 yıllarında VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında üretilmesi hedef 
alman 1.585.746 adet otomotiv sanayii mamulünü imal etmek için 3 milyar 
$ tutarında malzeme ithal edilmesi gerekli iken aynı adet aracın komple 
ithali halinde 27 milyar $ ’ a ihtiyaç olacaktır.

Tablo (40)'da görüldüğü gibi önemli ölçüde ithal ikamesi söz konusudur.



KARAYOLU TAŞITLARI [HALAT SANAYİİ SEKTORO

İTHAL İKAMESİ

TABLO :40

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

A. Oretim Hedefi 
(Adet) 159.533 189.835 213.070 242.478 256.980 260.585 263.265

B. (A) İçin Gerekli 
Malzeme İthâli 

(CİF Bin î)
278.935 362.024 411.320 481.699 520.137 543.158 560.520

C. (A)’nın Komple 
Olarak İthâli 
(CİF BİN î )

2.150.953 2.610.970 2.939.945 2.639.489 3.617.725 3.732.110 3.843.855

(C) - (B) 
İthâl İkâmesi 
(CİF Bin 3)

1.872.018 2.248.946 2.528.625 2.157.790 3.097.588 3.188.952 3.283.335

KAYNAK : 0.3.D.

NOT : 1. Tablo 33 ve 34 deki CKD ve Hammadde ithâl değerlerinin toplamı alınarak "B” hesap

lanmıştır.

2. Tipler itibariyle CBU fiyatları (Yurt dışındaki ortalama orijinal fabrika çıkış 
fiyatları) ile Üretim adetleri çarpılarak bulunan değerler toplanıp “C" hesap

lanmıştır.



3. İSTİHDAMA ETKİSİ
Tablo (37)'de belirtilen yatırımlar nedeniyle Tablo (41)'de gösterilen 
istihdam artışı tahmin edilmektedir. Ayrıca kapasite kullanımı arttıkça, 
sektördeki istihdam adedi de artacaktır.



VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

GENEL POLİTİKA

1986-1988 yıllarında ilgililer olarak genelde Otomotiv Sanayii'ne, otomo
bil sanayii olarak bakılmış ve belli otomobillerdeki kuyruklu satış bek
leme süresinin uzunluğu tüm otomotiv mamulleri için geçerliymiş gibi dav- 
ranılmıştır. Nitekim bu kuyrukların azaltılması için, özellikle otomobil 
firmaları 4 Şubat 1988'e kadar devamlı yatırıma teşvik edilmiş, kapasite
lerini 100.000 adedin üzerine çıkarmaları için ilgililere telkinlerde bu
lunulmuştur.

1988 başından itibaren ise, bu anlayış tersine dönmüş, otomobille beraber 
minibüslere de çok yüksek vergiler konmuş ve halk satın almamağa davet 
edilmiştir.

Otomotiv Sanayii gibi yatırımların çok yüksek maliyetli ve çok zaman alı
cı olduğu bir sektörde evvelce açıklandığı gibi 6 ay ara ile politikila- 
rın bu kadar birbirine zıt bir şekilde değiştirilmesi tehlikeli bir durum 
ortaya getirmekte ve yatırımlar için bir tereddüte neden olmaktadır.

Bu bakımdan sektörde uygulanan politika çok sık değiştirilmemelidir.

Ayrıca, bugün için, otomobil dahil tüm otomotiv sektöründe firma sayısı 
fazladır. Bu sebeple kısa vadeli talep patlamalarında yeni yabancı firma
ların ülkeye daveti, mevcut firmaların da zor duruma düşmesine neden ola
bilir .

1- VERGİLERİN SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

A .  VASITASIZ VERGİLER 

1. Kurumlar Vergisi

Bugün Kurumlar Vergisi oranı % 46'dır. Fonlarla birlikte tutarı % 48.75'i 
bulmaktadır. Kısaca % 50 oranına dayanmıştır.

Diğer taraftan, gerek sermaye piyasası mevzuatı gerekse genel uygulama, 
bugünkü ekonomik ortamda vergi sonrası kârın en az % 50'sinin dağıtılma
sını mecburi hale getirmiştir. Bu durumda şirketlerin sağladıkları kârın 
azami % 25'i şirket bünyesinde tutulabilmektedir (Kanuni İhtiyatlar da
hil). Ayrıca, yeniden değerleme mevzuatı sebebiyle şirketlerin ödenmiş 
sermayesi çok yükselmiştir.

Bu sebeple, kârın % 50'sinin dağıtılması, ortaklara da yeterli bir kazanç 
getirmemektedir.

Diğer taraftan, şirket bünyesinde kalan kârın % 25'i enflasyon sebebiyle



eriyen işletme sermayesini bile karşılamaktan uzak olduğundan, aynı ha
cimdeki işin ertesi yıl yürütülmesine yetmemektedir.

2. Gelir Vergisi

Hisse senedi karşılığında elde edilen menkul sermaye iradı-temettü Gelir 
Vergisinden müstesnadır.

Diğer taraftan, kurumlar Vergisinden istisna olan Kurum kazançları (yatı
rım indirimi-ihracat istisnası gibi) % 10 oranında Gelir Vergisine tabi
dir (Artı fonlar).

Bu iki hususuda gözönüne aldığımızda, Gelir ve Kurumlar Vergisinin adeta 
kurumlaşmayı önleyici hükümlerle takviye edildiği sonucuna varırız. Nite
kim; hisse senedi temettülerinin vergi dışına çıkarılması ancak Kurumlar 
Vergisinin % 40'dan % 46'ya çıkarılmasıyla gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak Kurumların mali bünyelerinin kuvvetlendirilmesi için:
- Kurumlar Vergisi oranı düşürülmelidir (Gerekiyorsa temettü sahipleri 
tekrar vergilenerek).

- Kurumlar Vergisinden istisna edilen kazançlar Gelir Vergisinden de is
tisna edilmelidir.

3. Peşin Vergi

Genelde bakıldığında Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine tanınan 
önemli avantajlardan biri, bir önceki yıl kazancının, vergisinin ertesi 
yıl ödenmesidir.

Peşin Vergi Uygulaması ile bu avantaj ortadan kaldırıldığı gibi, kâr-za- 
rar durumunu gözetmediği için büyük haksızlıklara da sebep olmaktadır.

Zarar eden şirketlerin kâr edene kadar peşin vergi ödememeleri rağlanma- 
lıdır.

B. VASITALI VERGİLER 

1. Katma Değer Vergisi

Modern Vergi olarak gelen Katma Değer Vergisi, Gider vergisi-istihsal 
vergisi yerini almıştır. Bu çok önemli bir gelişmedir.

Ancak uygulamada bu vergi ile ilgili problemler vardır.

a) Otomotiv mamullerinde oran yüksektir. Başlangıçta % 10 olan KDV oranı, 
daha sonra % 12'ye yükseltilmiş, 1988'de otomobilde Z 15'e çıkarılmış
tır.

Traktörde Z 5 olan oran yine 1988'de % 10'a yükseltilmiştir.

b) Vadeli satışta vade farkları KDV‘ne tabi olmamalıdır.



Sınai mamullerin maliyet ve satış fiyatları enflasyon etkisi ile devamlı 
bir yükseliş kaydetmiştir. Bu yüzden talep etkilenmiş ve satışlar peşin
den vadeliye kaymıştır. Özellikle, otomotiv sanayii mamulleri gibi yüksek 
kıymetli mamullerde, mesela bir otobüs, kamyon ve çekici'de % 90-100'e 
varan faiz yükü dolayısıyle, satış fiyatları büyük ölçüde artmaktadır.

KDV'nin ilavesiyle.bu külfet biraz daha büyümektedir ve talebi menfi yön
de etkilemekte, üretim adetleri düşmekte ve birim maliyetler artmaktadır.

Otomotiv Sanayii Mamulleri, özellikle Kamyon'da hizmet fiyatlarına da ak
tarıldığından tüm gıda maddelerinin maliyet ve fiyatlarına da inikas et
mektedir.

Diğer taraftan vade farkları, satıcının yarattığı bir katma değer niteli
ği de taşımamaktadır. Vade farkı finansmana ait faiz yükünün müşteriye 
aktarılmasıdır.

Bankalarca tahakkuk ettirilen faizler ve sair giderler KDV kapsamı dışın
da tutulmuşlardır ve gider vergisi kanunu gereğince % 5 oranında Banka 
Muameleleri vergisine tabidirler.

Bu durumda kendi banka kredisi kullanan bir müşteri peşin olarak bir oto
büs veya çekici satın aldığında sadece % 5 gider vergisi ödediği halde, 
satıcının kredisinden istifade eden bir müşteri, satıcı banka faiz ve gi
derlerini aynen mal bedeli içinde müşteriye intikal ettirirken ilave ola
rak % 12-15 KDV'ye tabi tutulmaktadır. Kısaca, vadeli satışlar önce Z 5 
sonra % 12-15 oranında mükerrer olarak vergilendirilmektedir.

Kanaatimizce kanun temelinde, finansman giderlerini KDV dışında tutmak 
istemiştir. Bu itibarla, vade farklarının KDV matrahından çıkartılması 
için kanunda gerekli değişiklik yapılmalıdır.

KDV uygulaması yapan mesela Fransa ve Almanya gibi, memleketlerde vade 
farkları satış faturalarında müstakilen gösterilmekte ve KDV matrahına 
dahil edilmemektedir.

Eğer, KDV sisteminin bütünlüğü korunmak isteniyorsa, satıcı tarafından 
bankalara ödenen Z 5 gider vergisine mahsup hakkı tanınmak suretiyle sa
tıcının müşteriye intikal etirdiği vade farklarının % 5 oranında Katma 
Değer Vergisine tabi tutulması düşünülebilir.

KDV Kanununun gerekçesini de KDV matrahının vade farkına kaydırılmak su
retiyle vergi kaybına sebebiyet verebileceği endişesi sezilmektedir. Böy
le bir işlemi geçersiz kılmak çok kolaydır. Vade farkının hesabında vade 
boyunca cari banka faiz oranı esas olarak kabul edilebilir ve bakiye yine 
% 12-15 KDV'ye tabi tutulabilir.

c) İhracat ve İhracat Sayılan Hallerde KDV hiç tahakkuk ettirilmemelidir.

Bugün ihracatta KDV tahakkuk ettirilip ertelenmekte, sonra da terkin 
edilmektedir. Bu tarz uygulama gereksiz birçok işleme sebep olmakta, 
özellikle peşin vergi hesabında hem güçlükler hem de ihracatçılar aley-



hine fazla vergi ödenmesi sonucunu doğurmaktadır. Oysa, kanun koyucunun 
amacı ihraç için yapılan teslimleri KDV'den muaf tutmaktır.

2. Taşıt Alım Vergisi Ek Taşıt Alım Vergisi-Çevre Kirliliği Vergisi

a) Katma Değer vergisi uygulamasına geçildikten sonra, Taşıt Alım Vergisi 
mükerrer bir vergi sayılmalı ve kaldırılmalı idi. Ancak bu yapılmadığı 
gibi, bu vergi her yıl katlanarak artırılmaka ve bugün önemli rakamla
ra ulaşmış bulunmaktadır.

b) Durum böyle iken, 1988' yılında çıkarılan 3418 sayılı Kanunla otomobil, 
kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı ve minibüslerden alman Ek Taşıt Alım 
Vergisi adı altında yeni bir vergi yürürlüğe konmuştur. Bu vergiye Ek 
Katma Değer Vergisi denseydi herhalde çok çok. daha isabetli olurdu. 
Çünkü bu vergi KDV matrahı üzerinden otomobillerde % 12, minibüslerde 
% 6 oranında hesaplanmaktadır.

Bu araçlarda KDV oranı % 27 ve % 24'e çıkarılsaydı hiç olmazsa ödemede 
2 defa işlem yapılmazdı.

Burada çek büyük bir hata yapılmıştır. Otomobilde talebi kısmak ama
cıyla getirilen bu yeni vergi Minibüs ünitesini de kapsamına almıştır. 
Bu kesin bir yanlışlıktır. Çünkü Minibüs bir ticari vasıtadır ve bu 
verginin kapsamından çıkarılmalıdır.

Ek taşıt alım vergisinin, Katma Değer Vergisi matrahının üzerinden he
saplanması, kredili satışlarda, vade farkının da bu vergi kapsamına 
girmesini gerektirmektedir. KDV bölümünde izah ettiğimiz tüm sakınca
lar burada da ortaya çıkmaktadır.

Bu sebeple bir açıklama getirilerek, taksitli satışlarda vade farkla
rının Ek Taşıt Alım Vergisine tabi olmadığı kesinleştirilmelidir.

Aksi halde vadeli satışlar devamlı peşin gibi gösterilecek ve açık 
muameleler yapılacaktır. Büyük ve ciddi müesseseler ise, hiç vadeli 
satış yapmayacaklardır.

c) Bu konuda bir de Çevre Kirliliği önleme fonu getirilmiştir.

Bu vergi Taşıt Alım Vergisinin % 25'idir.

Hükümet Taşıt Alım Vergisini istediği gibi (Kanunlar Çerçevesinde) ar
tırabilir, sadece tahsis yerini ayırmak için, yeni bir kanun çıkarma
sı, yeni isimle bir vergi fon yatırılması işlemi anlamsız bir bürokra
tik işlem olmaktadır.

Çevre kirliliği önleme fonu Motorlu araçlar üzerine ek bir külfettir.

Bu bölüme son vermeden şu noktayı belirtmek isteriz: Vergi basit ve 
kolay uygulanır ve adil olmalıdır. Otomotiv Sanayiine tahsili kolay 
diye çok haksız ve ağır vergiler-fonlar salınmış; ayrıca bu araçların 
vergilemesi karışık, zaman alıcı hale getirilmiştir.

Bu durum ortadan kaldırılmalıdır.
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3. Gümrüklerde Alman Vergiler ve Fonlar

Gümrük Vergileri ve ekleri dünyanın birçok yerinde komplikedir. Bizde 
ise, tam bir ihtisas dalıdır. Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve 
AT ile ilişkilerimiz nedeni ile gümrük vergisi artırılmamakta bu nedenle 
resimler ve mevcut fonlar artırılmakta, yeni fonlar eklenmektedir. Bu da 
ithalatı pahalılaştırmakta ve ayrıca maliyet hesabını çok güçleştirmekte
dir.

Gümrük Vergileri konusundaki önerilerimiz şunlardır:

a) Otomotiv Üreticileri ithal ettikleri parçaların Gümrük Vergi ve Resim
lerini, malı fiktif ambarlarından çıkardıklarında değil, taşıt aracını 
imal edip, satmadan önce (araç fabrikayı terketmeden) ödeyebilmelidir- 
ler. Bir başka deyişle, fabrikalar fiktif antrepo olarak kabul edilme
lidir.

b) Otomotiv firmaları genellikle ana üretici firmalardan belli parçaları 
ithal etmektedirler. Sandıklarla gelen bu parçalarda bazı eksiklikler 
ve hasarlar bulunmaktadır.

Fiktif beyanı sırasında farkedilemeyen bu durumlar içi'n Gümrük Vergi 
Beyanı sırasında cezasız düzeltme imkanı tanınmalıdır.

c) Kriz zamanlarında Gümrük vergi ve resimlerinin üretilen malın stokta 
kalış süresine göre taksitle ödeme imkanı tanınmalıdır.

2- DİĞER KONULAR

1. Mamul Araç İthalat Fonları

Otomotiv Sanayiinde tüm dünyada büyük bir rekabet vardır. Bu rekabette 
ülkemiz sanayii henüz korunmaya muhtaçtır. Bu sebeple, özellikle otomo
bilde düşürülen ithalat sırasında alınan vergi ve fonların AT'ye kabul 
edilme ve geçiş süreci boyunca sektörün güdümlü bir şekilde korunması ge
rekir.

Aynı şekilde sektörün içinde bulunduğu duruma göre diğer ünitelerinin de 
ithal vergi ve fon oranlarının yakından izlenmesi gerekir.

2. İthalat Teminatlarında Sanayici Ayırımı

Sanayici, yaptığı iş ve taşıdığı risk sebebiyle ithalat işleminde ticaret 
erbabına göre zaman, zaman farklı işlem görmüştür. Ama son yıllarda para 
politikası amacıyla bu farklılık ortadan kaldırılmıştır.
Bugün hem ithalatçı hem de sanayici için ithalat teminat oranı % 15'dir.
Bu oran sanayici için, eskiden olduğu gibi % l'e indirilmelidir.



3. Yatırım Teşvikleri

a) Genel

Yatırımlar, kredi dışında belli ölçüde desteklenmektedir. Ancak yatırım 
kredileri yeterli ölçüde ve hızda çalışmamaktadır.

Burada bir noktayı belirtmek istiyoruz:

Teşvikli Yatınm malı ithalatında Gümrük Vergi ve Resimlerinden muaf ola
rak getirilen yatırım malları için:
% 5 ihracat Teşvik Fonu'na prim kesilmektedir.
Z 5 oranındaki bu fon kesintisi, yatırım malı ithalatında uygulanmamalı
dır.

b) Yatırımların Finansmanı

5 Nisan 1988 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 1988 yılı program uygula
ma kararnamesi ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın 1988/3 sayı
lı Yatırım Teşvik Tebliği hükümlerine göre, yatırımlarda, yatırım tutarı
nın Z 20 ile % 60 oranı arasında özkaynak aranmaktadır. Ayrıca yatırımın 
özkaynaktan karşılanan kısmının % 15'i ile % 50'si arasında Destekleme 
Primi verilmektedir.. Böylece, yatırımlara önemli bir teşvik getirilmiş 
olmaktadır.

Ancak, daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi, işletmelerde sermaye 
problemi çok büyüktür.

Özellikle, yatırım yapılma safhasında büyük krediler kullanılması gerek
mektedir. Enflasyon sebebiyle şirketler, yatırıma ayırabilecek kadar fon 
yaratamamakta, otofinansman yapamamaktadırlar.

işte, ülkemizde başından beri işlemeyen, işletilemeyen, teşvikli yatı
rımlara ait özel kredi uygulamaları vardır. Tebliğler, kararnamelerde ke
sin ifade edilmesine rağmen bu yatırım kredilerinin alınması çok zor, 
hatta imkansız olmaktadır. Bu yüzden, çıkabilen kredilerin çoğu yatırım 
tamamlandıktan sonra ele geçmektedir.

Oysa ülkemizdeki kredi şartlarına baktığımızda, iç kredi maliyetlerinin 
1988 yılı içinde Z 120'ye ulaştığı, dış kredilerin ise, kur farkları se
bebiyle, yukarıdaki oranın çok altında malolmadığı bilinmektedir. Dolayı- 
sıyle, yatırım yapmayı düşünen hiç kimse normal kredi ile bu işi yürüte
mez.

Bu sebeplerle; özellikle otomotiv sanayii gibi çok yüksek maliyetli yatı
rıra gerektiren iş kollarında, çok özel yatırım kredileri verilmelidir. 
Bu kredilerin maliyeti düşük olmalı kullanılması kısa sürede sağlanmalı
dır. Aksi takdirde bu sektörde yatırım yapılamaz.

4. Genel Olarak Krediler

Yatırım dışında da sınai işletmelerin kredi ihtiyaçları vardır. Bu işlet-



melerin sağlıklı mali bünyelerini koruyabilmeleri için, ihtiyaç duydukla
rında nakul maliyetle kredi bulabilmelidirler. Oysa, bugün iç ve dış ban
ka kredilerine nazaran en ucuz dış kaynak diyebileceğimiz Tahvil ve Fi
nansman bonosu çıkararak sağlanacak paranın yıllık maliyeti da % 95'in 
altında değildir.

Bu derece yüksek faizle kredi kullanmak, en küçük krizde şirketleri zor 
duruma düşürmektedir. Kredisiz işletme yürütülemiyeceğine göre, sınai iş
letmeler daima risk altındadırlar. Özellikle Otomotiv Sanayii gibi talebi 
çok elastik olan bir*iş kolunda.

Sonuç olarak; plan dönemi içinde kredi faizleri mutlaka makul seviyelere 
düşürülmelidir.

3- OTOMOTİV SANAYİİNDE YABANCI SERMAYE 

a) Genel Bilgi

Yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelere yeni teknoloji getirmesi, is
tihdam imkanı ve katma değer yaratması, ihracat tecrübesinden faydalanıl
ması, ödemeler dengesine katkısı ve yönetim bilgi ve tecrübesinden isti
fade gibi önemli faydaları bulunmaktadır.

Yabancı sermayenin ülke ekonomisine katkıları 1950'li yıllarda ülkemizde 
de anlaşılmış ve bu nedenle 1954 yılında liberal bir kanun olarak nitele
nen 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarılmıştır. Ancak söz 
konusu Kanunun 1980'li yıllara kadar uygulamasından çeşitli nedenlerle 
beklenen sonuç elde edilememiştir.

24 Ocak 1980 tarihli Ekonomik İstikrar Tedbirlerinin uygulamasıyla bir
likte yabancı sermayenin girişini hızlandırmak ve teşvik etmek için yeni 
tedbirler alınmış ve alınan tedbirlerin sonuçları da kısa zamanda alınma
ya başlanmıştır.

24 Ocak kararlarından sonra çıkarılan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararıyla 
yabancı sermaye ile ilgili bütün konularda Bakanlar Kurulu Kararı alınma
sı şartı kaldırılarak yabancı sermayenin girişi kolaylaştırılmış ve Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde kurulan Yabancı Sermaye 
Başkanlığı sayesinde de yetki dağınıklığı giderilerek yabancı sermaye ka
rar mercii tek bir merkezde toplanmış ve bürokratik engeller ve formali
teler azaltılmıştır.

Alınan bu tedbirler ve Garantisiz Ticari Borçların yabancı sermaye payı 
olarak tasfiyesine itakan sağlanması nedenleriyle aşağıdaki tablodan da 
görüleceği üzere 1980'den sonra gelen yabancı sermaye miktarında önemli 
artışlar sağlanmıştır;



İZİN VERİLEN YABANCI SERMAYE MİKTARI VE YABANCI SERMAYELİ FİRMA SAYISI

Yıllar
Yabancı Sermaye Miktarı 
 (Milyon Dolar)

Kümülatif 
Firma Sayısı

1954-1979 228
97
338
167
103
271
235
474
698

91
100
127
170
185
267
421
610
839

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
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Ancak, Türkiye'nin gerek iç pazar, gerekse Orta Doğu'ya yakınlığı açısın
dan yabancı sermayeyi cezbedecek geniş potansiyele sahip olması, işgücü 
ve doğal kaynaklarının bol olması, yönetim bilgi ve tecrübesi itibariyle 
bu konuda gerekli eğitimden geçmiş, yabancı sermaye ile uyum içinde çalı
şacak genç ve dinamik bir yönetici kadrosunun bulunması ve yabancı sermaye 
ile ortak yatırım yapmaya,, beraber çalışmaya hazır girişimcilerin bulun
masına rağmen ülkemize gelen yabancı sermaye miktarı arzu edilen seviye
lere henüz çıkmamıştır.

Son yıllarda yabancı sermayenin şikayet konusu yaptığı pek çok husus alı
nan tedbirlerle giderilmiş ve yerli yabancı sermaye arasında eşitliği 
sağlamaya yönelik tedbirler yürürlüğe konulmuştur.

b) Sektördeki Yeri

1960'lı yıllarda kurulmaya başlayan Türk Otomotiv Sanayii yabancı tekno
loji ile üretime başlamış ve dünyaca ünlü otomotiv firmalarının taşıtla
rını lisans anlaşmaları çerçevesinde ülkemizde üretmeye devam etmişler
dir.

Yabancı f-irmalarla ilişkiler lisans anlaşmaları çerçevesinde yürütülürken 
bazı firmalar aynı zamanda yabancı firmalarla sermaye ortaklığına da gir
mişlerdir.

Halen 14 otomotiv sanayii firmasının 8'inde yabancı sermaye iştiraki bu
lunmakta ve yabancı firmaların sermayedeki payları % S ile % 54,83 ara
sında değişmektedir.

Yabancı sermayenin iştiraki bulunan otomotiv sanayii firmalarının Ocak 
1988 tarihi itibariyle sermayelerinin toplamı 160.950.000.000 TL'sı civa
rında olup, bu toplam sermaye içerisinde yabancı sermayenin iştirak mik
tarı da 51.414.100.000 TL'sı civarında bulunmaktadır. Otomotiv Sanayiinde 
faaliyet gösteren yabancı sermayenin 2'si Federal Almanya, l'i İtalya, 
l'i Fransa, 2'si İngiltere, l'i Japonya, l'i A.B.D. menşelidir.



c) Alınması Gerekli Tedbirler

Akılcı bir yaklaşımla yabancı sermayenin faydalarından yararlanmak ve sa
kıncalarından korunmak mümkündür. Pek çok ülke bu dengeyi başarılı bir 
şekilde kurmuş ve her iki tarafa da yarar sağlayan bir biçime dönüştürmüş
tür. Sanayiinin gelişmesi teknolojik açığın kapanması, bilgi ve sermaye 
yetersizliğinin giderilmesi ve üretim ile ihracata yönelik know-how teda
riki için yabancı sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun sağlanması için 
şu hususların yerine getirilmesi gerekmektedir.

1. Yabancı Sermaye konusundaki liberal zihniyet ve tutum uygulamada da 
sürdürülmelidir. -

2. Gerek yabancı sermaye konusunda gerekse petrol ve madenler konusunda 
"Kararnameler" yolu ile yapılan 1980 sonrası düzenlemeler "Kanun" ile 
yapılan düzenlemelere dönüştürülmelidir. Hükümetlerce kolayca değişti
rilebilen kararnameli düzenlemeler fazla güven verici olmamaktadır. 
Bu amaçla 622A sayılı Kanunla 86/10353 sayılı çerçeve Kararnamesi 
"Kanun” şeklinde tek bir metin haline getirilmeli ve bu arada geçmiş 
yıllardan gelen uygulama eksiklik ve aksaklıkları da yeni hükümlerle 
düzenlenmelidir.

3. Yabancı sermaye konusunda "tek merci" uygulamasına sadakat gösterilme
li ve uygulama bu yönde sürdürülmelidir.

4. 6224 sayılı Kanundaki "Yerli ve yabancı sermaye arasında eşit muamele 
yapılması ilke"sinin mevcudiyetine rağmen bu ilkeye ters düşen çeşitli 
hüküm ve uygulamaların mevzuatımızdan ayıklanması yapılmalıdır.

5. Daha "aktif" bir yabancı sermaye politikası izlenmesi gerekir. Diğer 
bir deyimle mutlaka yabancı sermaye bilgisine ve katkısına ihtiyaç 
duyduğumuz alanlarda müracaat edilmesini beklemek yerine ilgili kuru
luşlara gidilmek sureti ile eksikliği duyulan yatırımların gerçekleş
mesi yoluna da gidilmelidir.

6. Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin potansiyelin yurt dışında tanıtımı 
daha yoğun bir şekilde ele alınmalı ve yaygın olarak sürdürülmelidir.

7. Yabancı Sermaye Uygulamasında istikrarsızlık yaratan, tek taraflı mü
kellefiyetler öngören ve verilmiş haklarda- geriye dönüş niteliği taşı
yan tasavvur ve uygulamalardan kaçınılmalıdır.

4- AT KARŞISINDA OTOMOTİV SANAYİİNİN DURUMU

1957 yılında kurulup, 1987 yılında 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan AT 
ile ülkemizin ilişkileri Topluluğun kendisi kadar eski olup, Türkiye ilk 
başvurusunu 1959 yılında yapmıştır.

Aradan geçen bu kadar uzun zaman içerisinde Türkiye-Topluluk ilişkilerin
de bazen hareketli dönemler yaşanırken bazen de ilişkiler uzun süre dur
gunlaşmış ve hatta donmuştur.



Türkiye-Topluluk ilişkilerinde önemli dönüm noktalarından birisi de Tür
kiye'nin 14.4.1987 tarihinde tam üyelik için yaptığı başvurunun 27.4.1987 
tarihinde Komisyona intikal ettirilmesi olmuştur.

Tam üyelik başvurumuz ile ilgili son karar ise Topluluk Konseyi ve Avrupa 
Parlamentosu tarafından verilecektir.

Halen İncelenmekte olan başvurumuz bundan önce Topluluğa üye olan ülke
lerde olduğu gibi belirli bir zaman içerisinde değerlendirileceğinden, 
bu konuda zaman kaybetmekte olduğumuz gibi bir duyguya kapılmamamız ge
rektiği düşünülmektedir.

Nitekim Türkiye'den önce tam üye olan ülkelerin başvurularının incelenme
si, müzakerelere başlanması, sonuçlanması ve tam üyeliğin başlangıcı, Yu
nanistan'da 5 yıl 7 ay, Ispanya'da 8 yıl 6 ay ve Portekiz'de 8 yıl 10 ay 
sürmüştür.

Ancak Türkiye'nin talebinin kabul edilme tarihi , AT'a üye ülkelerin 
1992 yılında geçmeyi planladığı ve bu konuda çok ciddi çalışmaların sür
dürüldüğü Tek Pazar'a geçileceği bir döneme rastlama ihtimali taşımakta
dır.

AT'da Tek Pazar'ın uygulanması ile üye ülkeler teknik, bürokratik ve hu
kuki tüm engelleri tamamen kaldıracaklardır. Böylece 12 ülkenin ekonomik 
yönden tek bir pazar oluşturduğu Topluluğa Türkiye tam üye olmaya çalışa
caktır. Türkiye'den önce Topluluğa üye olan diğer ülkeler bazı sanayi 
sektörlerini Topluluk rekabetine anlaşma gereği uyguladıkları tarife ve 
tarife dışı tahditler ile kademeli bir şekilde açmak imkanına sahip olur
ken, Türkiye'nin böyle bir şansının olmayacağı düşünülmektedir.

Türkiye, Topluluğa tam üye olduğu zaman sanayi sektöründe aşağıdaki ted
birleri uygulamak zorunda kalacaktır.

1. AT'na üye ülkelerden yapılan ithalata uygulanan ithal vergi ve resim
leri, fonlar ve miktar kısıtlamalarını kaldıracaktır. Bazı sektörlerin 
tam üyelikten sonra da bir süre daha korunması zorunluluğu karşısında, 
bu sektörleri korumanın görüşmelerle tespit edilecek sürede de devam 
etmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

2. Türkiye'nin uyguladığı gümrük tarifesinin AT'nı uyguladığı Ortak Güm
rük Tarifesine uyumu sağlanacak ve sağlanan uyum sonucunda Türkiye 
AT'na üye ülkelerin dışında kalan ülkelerden yapacağı ithalata Toplu
luğun Ortak Gümrük Tarifesini uygulayacaktır. Türk tarifesindeki oran
ların yüksekliği dikkate alındığında tam üyelikten sonra ortalaması 
% 5-7 olan liberal Ortak Gümrük Tarifesi uygulanacaktır.

3. Tam üyelikle birlikte Türkiye, Topluluğun gelişmekte olan ülkelere uy
guladığı Genel Preferanslar sistemi ve tercihli ticaret anlaşmalarına 
taraf olacak ve Topluluğun bu tür anlaşmalarla üçüncü ve gelişmekte 
olan ülkelere verdiği tavizleri, Türkiye aynı şekilde bu ülkelere ver
mek durumunda kalacaktır.



4. Türkiye AT'nm serbest rekabet kurallarına bütünüyle uyacaktır.

5. Türkiye kendisi ile Topluluk arasında sermayenin serbest akışına izin 
'verecek ve bu yönde gerekli olan düzenlemeleri yapacaktır.

6. Türkiye'nin ekonomi, ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma ve maliye po
litikalarının Topluluğun bu konulardaki ortak politikasına uyumu sağ
lanacaktır.

7. Türkiye, Topluluğun bütçelerine mali gücü oranında katkı yapacaktır.

8. İhracatta uygulanan teşviklerden bazıları serbest rekabeti bozdukları 
için kaldırılacaktır.

Yaklaşık 50 yıldır yüksek gümrük duvarları arkasında kurulan ve gelişen 
Türk Sanayii, yaşayabilmek için hem AT ülkeleri ile hem de gelişmiş diğer 
ülkelerle rekabet etmek zorunda kalacaktır.

Bu rekabet sonucunda bazı sektörler ayakta kalmayı başarırken, bazıları 
rekabet edemeyecek ve bazı sektörlerimizde belirli bir süre daha korunmak 
suretiyle rekabet imkanına kavuşabileceklerdir. Özellikle yarattıkları 
katma değer ve istihdam imkanı, AT'daki teknolojiyi uygulayan ve ihracat 
imkanı bulunan bazı sektörlerin tam üyelikten sonra da bir süre daha ko
runması, Türk Sanayiinin geleceği bakımından zorunlu görülmektedir.

Tam üyelikten sonra bir süre daha korunması zorunlu olacak sanayilerden 
birisi de ekonominin sürükleyici sektörlerinden olan ve henüz 25-30 yıl
lık bir geçmişi olmasına rağmen 100 yıllık geçmişi olan sanayilerle reka
bet etmek zorunda kalacak olan Türk Otomotiv Sanayiidir.

Türk Otomotiv Sanayiinin AT'na tam üyelikten sonra da Ispanya'da olduğu 
gibi bir süre daha korunması faydalı görülmektedir. Halen ülkemizde tica
ri araç diye isimlendirilen kamyon, çekici, otobüs, kamyonet, minibüs 
üreten pek çok firma bulanmakta ve marka çokluğu nedeniyle kapasiteler 
tam olarak kullanılamamaktadır. Otomobil üreten firmalar ise bugüne kadar 
uygulanan yanlış vergi ve yatırım politikaları nedeniyle optimum üretim 
kapasitelerine ulaşamamışlardır. Otomobil üreten firmaların yurt içi ta
lebin artmasına paralel olarak başladıkları tevsii yatırımları da yine 
talebi kısıtlamak amacı ile bu sektöre ğetirilen yeni ek vergiler ve mev
cut vergilerin artırılmasından dolayı yavaşlamış bulunmaktadır.

Bu nedenle Ticari Araç üretecek yeni firmalara yatırım izni verilmemesi 
ve mevcut firmaların birleşmelerini teşvik edici yeni politikalar üretil
melidir. Otomobil üreten firmaların da AT'na tam üye olununcaya kadar op
timum kapasitelere ulaşmalarını sağlayacak tevsi yatırımları teşvik edil
meli ve firmaları başlamış oldukları bu yatırımlardan caydırmamak için 
yeni vergi uygulamaları getirilmemeli ve düşük kapasiteli yeni yatırımla
ra izin verilmemelidir.

Ayrıca Katma Protokolün 3 sayılı ekinde yer almayan, diğer bir ifade ile 
12 yıllık listede bulunan otomobilin de 22 yıllık listeye aktarılması im
kanı araştırılmalı ve bugüne kadar ertelenmiş bulunan gümrük vergisi in
dirimlerinin de tedrici bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.



Otomotiv Sanayiinin tam üyelikten sonra bir süre daha korunması ve koru
manın tedrici bir şekilde kaldırılması aşağıda açıklanan nedenlerle zaru
ri görülmektedir.

1. Otomotiv sanayi, yarattığı katma değer, ödediği vergiler, sağladığı 
istihdam imkanı, geliştirdiği yan sanayi, ihracat potansiyeli ve ülke 
ekonomisine sağladığı diğer yan katkıları, yurt savunmasına yönelik 
önemi ile vazgeçilmez bir sanayi durumundadır. Bu sanayiinin gelişmiş 
ülkelerde dahi korunması ve devletin çeşitli destekleri alması bu sa
nayiin vazgeçilmezliğini göstermektedir.

2. Otomotiv sanayiinin tam üyelikten sonra gerek AT'na üye ülkelerden ya
pılacak, gerekse Japonya'dan yapılacak ithalatta dampingli fiyatlarla 
rekabete maruz bırakılması ihtimali bulunmaktadır. Henüz ülkemizde 
dampingli fiyat ile yapılan ithalata karşı yerli sanayiyi koruyan müs
takil bir mevzuat bulunmamaktadır. Hernekadar 1615 sayılı Gümrük Kanu
nu ve İthal Rejimi Kararlarında dampingli ithalata karşı Hükümetçe 
alınacak tedbirler bulunmasına rağmen, bugüne kadar henüz böyle bir 
uygulama yapılmamıştır.

3. AT'a üyelik ile birlikte tüm sektörlerin rekabete açılması söz konusu 
olacağına göre, otomotiv sanayiinin kullandığı çok önemli hammaddeleri 
üreten kamu ve özel sektör kuruluşlarının da fiyat ve kalitelerini 
gözden geçirmeleri ve AT'daki firmalarla rekabet edebilecek seviyeye 
getirmeleri gerekecektir.

Bu durumda otomotiv sanayiinin dünya fiyatlarıyla ve diğer ülke malla
rı ile eşdeğer kalitede hammadde temin etmesi söz konusu olacak ve do
layısıyla rekabet imkanı artmış olacaktır. Ancak otomotiv sanayiinin 
bu imkana kavuşması, hammadde üreten firmaların da bir koruma süresi 
talep etmeleri halinde tam üyelikten sonra da bir süre daha mümkün 
olamayacak ve dolayısıyla bu süre zarfında da bu hammaddeleri girdi 
olarak kullanan otomotiv sanayiinin de korunması gerekecektir.

4. Türkiye tam üyelikten sonra üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatta ha
len AT ülkelerinin uyguladıkları ve dünyanın en düşük tarifelerinden 
birisi olarak kabul edilen ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya başlaya
caktır.

AT'nın diğer ülkelerden yapılan ithalata uyguladığı Ortak Gümrük Tari
fesinin çok düşük seviyede olması AT'na üye olmayan ABD ve Japonya'nın 
Türkiye'ye ihracatını artırabilecek ve özellikle bu ülkelerin otomotiv 
sanayi mamulleri ihracatı ile bugün AT ülkeleri rekabet edemezken, 
Türk Otomotiv Sanayiinin rekabet etmesi mümkün olamayacaktır.

5. Araçların AT'da uygulanan teknik özelliklere ve standartlara sahip ol
ması ve AT'da 1992 yılından itibaren uygulamaya başlanılacak olan Tek 
Pazar Şartlarına bu sanayiinin kendini hazırlaması için tam üyelikten 
sonra da bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen bu şartlar çerçevesinde Otomotiv Sanayiinin, AT'na 
üye olan diğer ülkelerde örnekleri olduğu gibi, tam üyelikten sonra



9-12 yıl süreli ve tedrici bir şekilde azalacak bir korumaya tabi tu
tulması ve bu süre zarfında özellikle otomobil'de tevsii yatırımları 
teşvik edecek yeni politikalar uygulanması zaruri görülmektedir.

Bu arada, bu sanayii rekabete hazırlanırken satış sonrası hizmetlerini 
çok iyi verecek şekilde örgütlenmesi sağlanmalıdır. Halen yerli firma
larımız tarafından kurulmuş olan bu hizmet ağının geliştirilmesi yerli 
sanayiye rekabette büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada satış 
sonrası hizmetlerin önemine araç alıcılarının inanmalarını ve bilinç
lendirilmelerini sağlayacak şekilde kamuoyu oluşturmak için tüm firma
larca yoğun bir kampanya açılmalıdır.

Dağıtım örgütü, yedek parça depoları, bakım ve onarım servisleri, ga
ranti. müessesesi gibi satış ve satış sonrası hizmetleri bugün yerli 
ataçların maliyetlerini etkiledikleri kadar, AT'na üye ülkelerden it
hal edilecek araçların da maliyetlerini, dolayısıyla alıcıya intikal 
fiyatlarını etkileyebileceklerdir.

Yeni alıcı kitlesi, bu hizmetler açısından, şimdiden ne kadar çok eği
tilir, belirli hizmetleri bekler hale gelirse, pazara yeni girecek AT 
çıkışlı araçların satış sonrası hizmetleri de o derece gelişmiş bir 
organizasyona ihtiyaç gösterecektir. Bu hususun AT çıkışlı araçların 
maliyetlerini, yerli araçlarınkine nazaran olumsuz yönde etkileyecek 
bir unsur sayılması gerekir.

Yalnız yabancı firmaların fiyatlarını tespit ederken, maliyet faktö
ründen ziyade, genellikle girecekleri pazar koşullarını ön planda tut
mak eğiliminde olmaları, Katma Protokol'ün 60. maddesine giren haksız 
rekabet durumları hariç olmak üzere, gözden kaçırılmaması gereken bir 
husustur.

AT'na tam üyeliğimiz sırasında aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun 
görülmektedir.

Yukarıda açıklandığı gibi;

1- Otomotiv Sanayii tam üyelikten sonra da, İspanya örneğinde olduğu gi
bi, bir süre daha korunmalı ve bu süre ekli listede yer alanlar için 
9-12 yıldan az olmamalıdır.

2- Tam üyeliğe doğru giderken bugüne kadar ertelenen, ancak Katma Proto
kol hükümleri gereğince yapılması gereken indirimler de tedrici bir 
şekilde yapılmalıdır.

3-12 yıllık listede bulunan binek otomobillerinin 22 yıllık listeye ak
tarılması _sağlanma]ıdır.

4- Tam üyelikten sonra diğer ülkelerden özellikle Japonya'dan yapılacak 
ithalatta belirli kontenjanlar tespit edilerek ithalatın bu limitler 
içerisinde kalmasını sağlayacak tedbirler alınmalı ve bu limitin yerli 
üretilen araçların % 10'unu geçmeyecek seviyede kalması sağlanmalı
dır.



5- AT'nun 1992 yılında tek pazara geçmek için yapmakta olduğu çalışmalar
dan özellikle otomotiv sanayiini ilgilendiren hususların tespiti ya
pılmalı ve bu hususların ülkemizde de uygulanmasmı -saglayacak kanuni 
ve idari tedbirler alınmalıdır.

6- Otomotiv Sanayiinin, bütçe gelirlerini artırmada bir kaynak olarak dü
şünülmesine son verilmeli, bu sanayi sık sık yeni vergilere muhatap 
edilmemelidir.

7- Otomotiv sanayi firmalarının optimum üretim kapasitelerine ulaşmala
rını sağlayacak tevsii yatırımları yeni teşviklerle desteklenmeli ve 
tevsii yatırımlardan caydırıcı mali ve ekonomik tedbirler sık sık de- 
ğiştirilmemelidir.

8- Kurulacak yeni otomobil yatırımlarının optimum kapasitede olması halin
de izin verilmesi ve ticari araçlarda da yeni marka yatırımlarına izin 
verilmemesi sanayiin rekabete hazırlanması bakımından faydalı görül
mektedir .

9- Otomotiv sanayi firmalarının büyük çoğunluğu AT'daki firmaların li
sansları ile üretim yapmakta ve bazı lisans anlaşmalarında ihracatı 
tahdit edici hükümler yer almaktadır.

Serbest rekabet ve kurulmasına çalışılan tek pazar ilkelerine aykırı 
olduğu düşünülen lisans anlaşmalarındaki bu hükümlerin değiştirilmesi 
için firmalar ana firmalar nezdinde girişimlerde bulurmalıdır.

10- AT'na üye ülkelerde kullanıldıktan ve ekonomik ömrünü doldurduktan 
sonra bedelsiz ithalat yoluyla ülkemize getirilen ve ayrıca ekonomimi
ze büyük külfet getiren bu uygulamaya tam üye olmadan önce derhal son 
verilmelidir.

11- Topluluğa katılmak herşeyden önce bir eğitimi gerektirdiğinden AT'nun 
yapısını, işleyişini ve mevzuatını çok iyi bilen kadroların yetişti
rilmesi sağlanmalı ve otomotiv sanayii ile ilgili Topluluk mevzuatının 
yayınlanması ve firmaların istifadesine sunulması temin edilmelidir.

12- Otomotiv sanayiinde uygulanan AT standartları Türk Standardları Ensti
tüsünce ele alınmalı ve Topluluğa giriş çakışmalarına paralel bir şe
kilde yürütülmelidir.
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EK LİSTE

Tam üyelikten sonra korumanın 9 ve 12 yıl daha devam etmesi talep edilen 
mallar listesi:

9 Yıl Daha Korunacak Mallar* 12 Yıl Daha Korunacak Mallar
- Kamyon
- Kamyonet
- Otobüs
- Minibüs
- Midibüs
- Bisiklet
- Motorlu bisiklet
- Motosiklet
- Bilimum römorklar
- Motor ve dişli sanayii mamülleri 
dışındaki yan sanayi mamülleri

5- PAZARLAMA SORUNLARI 

GENEL

Otomotiv sanayiinde pazarlama genellikle aşağıdaki şemaya uygun olarak 
yapılmaktadır:

- Üretici Firma,
- Genel Distribütör (Toptancı),
- Bayiler (Perakendeci).

Yukarıda belirtilen satış organizasyonunun kendisine göre görevleri ve 
katkıları bulunmaktadır. Bunların arasında çok önemli bir yer alan satış 
sonrası hizmetleri de vardır. Aşırı talebin olduğu dönemlerde pazarlama 
konusu firmalar açısından önemli sorunlar yaratmamıştır.

Ancak 1980'den itibaren uygulanmaya çalışılan liberal ekonomi politikası 
çerçevesinde yerli sanayi giderek azalan belli bir koruma şemsiyesi al
tında rekabete açılmıştır.

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde otomotiv sanayiinde faaliyet gös
teren firmaların hem mali bünyelerini kuvvetlendirmeleri hem de AT'na ge
çiş dönemi sayılabilecek bu zaman zarfında üretim ve pazarlama teknikle
rini geliştirmeleri gerekmektedir.

Bu dönem zarfında firmalar üretimlerinin miktar ve kalitesini artıracak 
tedbirleri alıp gerek birim maliyet gerekse kalite açısından AT üyesi ül
kelerin firmaları ile rekabet edebilecek düzeye gelmelidirler. Şüphesiz 
ana sanayi firmaları kadar yan sanayi firmalarının da mali bünyesinin 
kuvvetlendirilmesi ve üretim mamul kalitesinin yükseltilmesi konularına 
önem vermeleri gerekmektedir.

Türkiye, üretim, kalite ve fiyatını rekabet edebilir seviyede tutabildiği 
ve bu ülkelerin ihtiyacı olan tip ve standardlarda üretmeye özen göster
diği takdirde A.T'na ihracat yapabilir.

- Otomobil
- Benzin motorları
- Dizel Motorları
- Her türlü dişliler



Taşıt ithalinde uygulanan gümrük vergi ve fon oranları, yerli sanayiini 
zor durumda bırakmayacak şekilde tedrici olarak indirilmelidir. İspanya 
modelini örnek verirsek, İspanya otomobilde % 36.7'lik bir koruma oranı 
ile tam üyeliğe kabul edilmiştir. 1.3 milyon adetlik üretimine rağmen 7 
yıllık bir geçiş dönemi öngörülmüştür. Ispanya'da gümrük vergisi 1993’de 
sıfırlanacaktır.

Türkiye'nin üyeliğe geçmek üzere olduğu 2000 yılında Türkiye'de otomobil 
talebinin 300 binlerin üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

1989 yılında 200 bin adetlik üretim kapasitesine çıkmak için gerekli ya
tırımları tamamlamakta olan Türk Otomobil Sanayii bu devrede korunmalı 
ve satışlarını artırması için teşvik edilmelidir. Üretimin, 200 bin ve 
üzerine çıkması, AT'nda bizi daha kolay rekabet edecek duruma getirecek
tir.

Bu bakımdan üretimi artırıcı tedbir ve teşviklerin getirilmesi gerekli 
olup, yurt içi talebi azaltan nedenlerin ortadan kaldırılması, aşağıdaki 
tedbirlerin alınması faydalı görülmektedir.

1. KDV matrahı üzerinden alınmakta olan % 12 ek taşıt alım vergisinin 
kaldırılması veya düşürülmesi.

2. Vadeli satışlarda ortaya çıkan vade farkından % 15 KDV ve % 12 ek KDV 
alınmaması.

3. Tüketici kredisi verebilecek finansman kuruluşlarının oluşturulması 
imkanlarının araştırılması (Traktörde olduğu gibi).

4. Otomotivle ilgili istatistiki bilgilerin muntazam ve süratli bir şe
kilde yayınlanması.

6- GÜMRÜKLERE TERKEDİLEN VE GENELDE HURDA,. KULLANILMIŞ ARAÇLARIN 
PİYASA SATIŞI

V. Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde; bir realite olarak yaşanan ve o 
plan- dönemine ait Özel İhtisas Komisyon Raporunda da açık ve geniş şekil
de ele alınıp rakamsal olarak ortaya konan mahzurlarına rağmen Gümrüklere 
terkedilmiş ve genelde hurda, kullanılmış araçların Hâzineye gelir temini 
amacıyla piyasaya satışları devam etmektedir.

Bunların mal ve can emniyetinden yoksunluğu ve onarımı için gerekli yedek 
parça teminine sarf edilen döviz gideri önemli sorunlar yaratmaktadır. 
Bu bakımdan yukarıda arz edildiği gibi V. Beş Yıllık Kalkınma Plan döne
mindeki Özel İhtisas Komisyonu Raporunda yer alan hususların bir an evvel 
yerine getirilmesi komisyonumuzca benimsenmiştir.

7- SEKTÖRDE FÎNANSAL KİRALAMA UYGULAMASI (Leasing)

Finansal Kiralama 10,6.1965 tarih ve 3226 sayılı Kanunla ülkemizde uygu
lanmaya konmuştur. Bir finansman yöntemi olan finansal kiralama, son yıl
larda Dünya'da çok yaygın bir uygulama alanı bulmuş olup, Türkiye açısın
dan, önemi ise özellikle iç tasarrufun yatırımları besleyecek güçte olma
ması ve işletmelerin fon ihtiyaçların.; mali sistemden karşılayamaması



sistemin işletmecilik prensiplerine uygunluğu ve ekonomik olması nedeniy
le artmış bulunmaktadır.

Türkiye'de Leasing sistemi henüz oturmamış ve çok fazla uygulaması bulun
madığından bir çok kuruluş bu sistem ile mal iktisab etmeye yönelmemekte
dir. Ancak az da olsa bazı kuruluşlar finansal kiralama yöntemi ile çe
şitli araç ve makina alımı yapmaktadırlar.

Finansal Kiralama’nın genel olarak iki türde uygulaması vardır:

1. Cross Border Leasing
2. Yerli Leasing

Her iki tip kiralama yönteminde (ki fark dövizli veya TL borçlanmadır) 
kiralama sisteminde yerli ürün alımlarmda (kara nakil, vasıtaları için 
yatırım teşvik belgesi almış) kuruluşların teşvik imkanlarını finansal 
kiralama ile birleştirme imkanlarının sağlanması otomotiv sanayiimizin 
gelişmesini destekleyecektir. Buna ilave olarak yerli Leasing Şirketle
rinin sermayesinin belli bir yüzdesiyle işlem yapabilme yetkisinin yerli 
ürünler için limitlerinin artırılması veya kaldırılması gereklidir.

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve bu Kanunun uygulaması hakkında 
çıkarılan yönetmelikler incelendiğinde;

a) Teşvik belgesi almak suretiyle Finansal Kiralama Kanunundan faydalan
mak istendiğinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na müracat 
edileceği ve izin alınacağı,

b) Teşviklerden faydalanmaksızın makina ve teçhizatın finansal kiralama 
yoluyla temin edilmesi halinde hiç bir makamdan izin alınmayacağı,

c) Eski ve kullanılmış malın finansal kiralama yoluyla temin edilmesi 
halinde ise Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan ön izin alınacağı,

hususları söz konusu mevzuatta yer almaktadır.

Otomotiv sanayiinin geçmiş yıllarda bedelsiz ithalat rejiminden faydala
narak ithal edilen kullanılmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar nede
niyle maruz kaldığı haksız rekabet ve bunun sonucunda yaşadığı güçlükle
rin tekrar etmemesi için finansal kiralama mevzuatının uygulaması fevka
lade öneme haiz bulunmaktadır.

Bu nedenle kullanılmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş araçların finansal 
kiralama yoluyla yurt dışından kiralanması için Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı'nca verilecek ön izinde ülkemizde üretilen araçların mevcu
diyetinin dikkate alınması ve bu nedenle kullanılmış araçlar için ön izin 
verilmemesi gerekmektedir.

8- BEDELSİZ İTHALAT YOLUYLA ARAÇ GETİRİLMESİ

Bedelsiz ithalat yoluyla ülkemize otomobil getirilmesi, yürürlükten kal
dırılan Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatına göre çıkarılan 17 sayılı 
karar hükümleri çerçevesinde yürütülürken, bu mevzuatın 30 sayılı kararla 
yürürlükten kaldırılmasıyla uygulamaya da son verilmişti.



Araç ithalinin yasak olması nedeniyle yurt dışında çalışan işçilerimizin 
yurda kesin dönüş yaparken yurt- dışında sahip oldukları araçlarını ve 
meslekleri ile ilgili makina ve aletleri ülkemize getirmelerine imkan 
sağlamak amacıyla başlatılan bu iyi niyetli uygulama, sonraları asıl ama
cından saptırılmış ve otomotiv sanayiini baltalayıcı bir uygulama haline 
dönüşmüştür.

Bedelsiz ithalat yoluyla önceleri yalnız otomobil ithaline imkan sağla
nırken, bilahare bu uygulamanın kapsamı genişletilerek 1984 yılından iti
baren kamyon, otobüs ve çekicinin de bu yolla ithaline imkan tanınmıştır.

Böylece bir taraftan ithalat Rejimi liberal bir hale getirilip yerli sa
nayi rekabete hazır hale getirilmeye çalışılırken, diğer taraftan da oto
motiv sanayi kullanılmış araçlarla rekabete maruz bırakılmıştır.

Bedelsiz ithalat yoluyla, otomobil getirebilmek için otomobilin satın 
alındığı tarihte model yılı itibariyle üç yıldan eski olmamak ve kamyon, 
otobüs ve çekici ithal edebilmek için de bu araçların 7 yaşına kadar ol
ması şartı mevzuatta yer almakta ve bu mevzuata göre ülkemize 1985 yılın
da ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanılmış ve ekonomiye büyük bir yük ge
tiren yaklaşık 6.300 araç girmiş bulunmaktadır.

Her türlü yedek parça ve servis imkanından mahrum bu araçların ithaline 
imkan tanınması sonucunda yerli sanayii özellikle ticari araçlarda büyük 
bir krize girmiş ve halen devam eden bu krizin tesitlerinin VI. Beş Yıl
lık Kalkınma Planı döneminin ilk yıllarında da sürmesi beklenmektedir.

Bedelsiz ithalat yoluyla gelen araçların gümrük vergileri hesaplanırken 
vergiye esas olacak aracın kıymetinde ilk yıl için % 20 ve diğer yıllar 
için 2 15 indirimler yapılmaktadır.

Böylece ülkemize giren araçlardan alınan vergi gelirlerinin Hâzineye kat
kısı da çok düşük seviyelerde kalmış ve yerli sanayii le dünyanın hiç bir 
ülkesinde görülmediği gibi düşük gümrük vergileriyle ithal edilen bu 
araçlarla rekabet etmeye zorlanmıştır.

Sonuç olarak 1988 yılında da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 88/2 
sayılı Tebliği ile uygulamasına devam edilen bedelsiz ithalata, artık ye
ni araç ithalatı imkanı bulunduğundan, son verilmesi gerekmektedir.

9- GÜMRÜK KANUNUNUN GEÇÎCİ MUAFLIK MADDESİNDEN FAYDALANARAK YERLt 
ÜRETİLEBİLMEN ARAÇLARIN İTHAL EDİLMESİ

Gümrük Kanununun geçici muaflığı düzenleyen 119. maddesinin 7/a fıkrasın
da yer alan hüküm gereğince; ülke sanayii, ekonomisi veya sair alanların
da acil ve önemli ihtiyacında veya ihracatın geliştirilmesi maksadıyla 
kullanılacak ve bir yıl içinde yurt dışına çıkarılacak kiralama veya sair 
surette getirilecek eşya ile, büyük inşaat, tesisat ve fenni araştırma
larla, batık gemilerin çıkarılması işlerinde kullanıldıktan sonra tekrar 
yurt dışına çıkarılacak olan ve memlekette bulunmayan veya temini büyük 
külfeti gerektiren fenni vasıta ve taşıtlar ile bunların takımlarının 
gümrük vergisi Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tespit edilecek esas ve



şartlar dairesinde teminata bağlanmak suretiyle ithali mümkün bulunmak
tadır.

Söz konusu maddenin uygulaması sırasında kiralama yoluyla ithalat yapacak 
olan ilgili bu hükümden faydalanacak eşyanın Türkiye'de bulunmadığı ve 
sağlanmasının büyük külfeti gerektirdiğine dair mahalli Sanayi ve Ticaret 
Odaları veya Sanayi Odasından alınmış belgeler ile eşyanın çeşitlerini 
ve Türkiye'de kalacağı süreleri belirtilen belgeleri Bayındırlık ve îskân 
Bakanlığı'na vereceği müracaat belgelerine eklemek zorunda bulunmaktadır.

Yurt dışından kiralam^ yoluyla getirilmek istenen eşyanın Türkiye'de bu
lunmadığı ve sağlanmasının büyük külfeti gerektirdiğine dair mahalli Sa
nayi ve Ticaret Odaları veya Sanayi Odalarından alınması gerekli olan 
belgenin uygulamada inceleme yapılmadan verilmesi mümkün bulunmaktadır. 
Böylece yurt dışından özellikle ağır kamyon ve çekicinin kiralama yoluyla 
getirilmesi imkanı sağlanmış olmakta ve yerli otomotiv sanayi aynı araç
ları üretmiş olmasına rağmen yeni bir haksız uygulama ile karşı karşıya 
bırakılmış bulunmaktadır.

Bu nedenle, Gümrük Kanununun 119. maddesinin 7/a fıkrasının uygulamasında 
büyük inşaat ve tesisatlarda kullanılacak araçların Türkiye'de üretilme
diğinin S.anayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak bir belge ile tevsik 
edilmesi daha uygun olacaktır. Böylece Türkiye'de üretilmeyen araçların 
yurt dışından kiralama yoluyla gelmesi temin edilmiş ve esas amaca yönelik 
uygulama sağlanmış olacaktır.

10- İHRACAT VE İHRACATI TEŞVİK TEDBİRLERİ

1980'li yılların başından itibaren uygulanan yeni ihracat teşvikleri ne
deniyle ülkemiz ihracatı 2 milyar dolardan 10 milyar doların üstüne çık
mış ve bu arada ihracat içerisindeki sanayi ürünlerinin payı da % 80'e 
yaklaşmıştır.

Ülkemiz ihracatı artarken otomotiv sanayii de kendi ihracatını artırma 
çabasına girmiş ve bunda da başarılı olunmuştur.

Ancak otomotiv sanayi mamullerinin diğer ihraç ürünlerinde olduğu gibi 
ihracat yapılması ile münasebetler kesilmemekte, aksine yeni başlamakta
dır. Çünkü otomotiv sanayi mamullerini ihraç edebilmek için İhracatın ya
pıldığı ülkede etkin bir satış sonrası servis ve yedek parça hizmetinin 
sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde o pazara girmek şansımız pek müm
kün olmamaktadır.

Bu nedenle otomotiv sanayii mamullerinin ihracatını diğer sanayi ürünleri 
ihracatı gibi görmemek ve dolayısıyla da ihracatı teşvik ederken farklı 
teşvik tedbirleri uygulamak zorunlu bulunmaktadır. Farklı teşvik tedbir
lerinin uygulaması gelişmiş ülke sanayileri ile yut dışında rekabet etme
yi başaran otomotiv sanayii için zorunlu bulunmaktadır.

Bugüne kadar Türkiye'den ihraç edilmiş olan komple araçların yedek parça 
ihtiyaçlarının karşılanması yanında, dış ülkelerde imal edilmiş Türkiye'
deki araçlara benzer araçların da yedek parça ihtiyaçlarının sağlanabil
mesi mümkündür.



Yine alınan taleplerden görülmektedir ki, lisansör firmaların veya lisan- 
sör firmadan diğer ülkelerdeki tesislerinin üretim bantlarına parça ikma
li de mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca özellikle Ortadoğu ülkelerindeki tesislere CKD veya SKD olarak 
(Yerli sanayiiden ve ithal kaynaklı parçalardan oluşan setler) ihraç im
kanı mevcuttur.

Firmalarımıza gelen bu talepler, maliyetlerimizin yüksek olması nedeniyle 
kısmen değerlendirilebilmektedir. Ancak, daha fazla teşvik desteği ile 
gelen taleplerin tümüne yakın kısmının karşılanabilmesinin yanında devam
lılık arz edebilecek yeni pazarların da bulunması mümkündür. Gerek mevcut 
imkanların değerlendirilebilmesi gerekse yeni pazarlara girilebilmesi için 
süreklilik arzeden ihracat desteğine ihtiyaç vardır.

İhracat hacminin artışı ile mevcut kapasitelerin tam kullanımı ve kapasi
te artışları dolayısıyla daha yüksek üretim adetlerinin g.etirdiği daha 
düşük maliyetin oluşması gerçekleşebilecek ve giderek sanayiin desteğe 
olan ihtiyacı azalacaktır. Ancak bu dönüşüm otomotiv sanayiinde diğer sa
nayi kollarına oranla daha uzun bir dönemi kapsayacaktır.

Geçtiğimiz yıllarda otomotiv sanayiinin ihracatını artırmak için ihracat
ta aracın ağırlığı üzerinden Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan prim 
ödenmesi uygulamasına otomotiv sanayii de dahil edilmiştir. Ancak bu ara
da ihracatta vergi iadesi uygulaması da 1988 yılı sonuna kadar giderek 
azalarak kaldırılmak istenmiştir.

Gelişmiş ülkelerin dahi zaman zaman uyguladıkları ithalat tahditleri ile 
daralan dünya ticaretinden yeterli miktarda pay alabilmek ve otomotiv sa
nayi mamulleri ihracatını artırabilmek için aşağıda öngörülen tedbirle
rin alınması faydalı görülmektedir.

1. Destekleme ve Fiyat İstikrar fonundan araç ağırlığına göre ödenen prim 
miktarı günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ayarlanmalıdır.

2. 1989 yılından itibaren uygulanmayacak olan İhracatta Vergi ladesi ye
rine yeni teşvik araçları ihdas edilmelidir.

3. Yurt dışındaki pazarlarda fiyat ve ödeme koşulları bakımından rekabet 
etmek için avantajları bulunan ve pek çok ülke tarafından uygulanan 
"Kredili İhracat" sistemine işlerlik kazandırılmalıdır. Bu sistem mev
zuatımızda yer almasına rağmen bugüne kadar yaygın bir uygulaması ol
mamıştır .

4. Kuruluşu tamamlanan Türk İthalat-İhracat Bankasının (Türk Eximbank) 
ihracata kredi vermesi ve sigorta etmesi uygulamasına süratle geçilmeli 
ve bu bankanın diğer ülkelerde olduğu gibi işlemesi için tedbirler 
alınmalıdır.

5. Otomotiv sanayii ürünlerinin yurt dışında tanıtılmasını temin bakımın
dan açılan fuarlara katılma, yeni pazarlara girme ve mevcut pazardaki 
pazar payını arttırıcı reklam propaganda gibi girişim masraflarının 
büyük çapta devlet desteği ile yürütülmesi.



11- GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN FAYDALANAN EŞYANIN SATIŞ SÜRESİNİN 10 YILDAN 
- 5 YILA İNDİRİLMESİ

10 yıllık bir süreden önce satılmamak veya el değiştirmemek şartı ile 
Gümrük Kanununun 11. maddesi gereği gümrük vergilerinden muafen ithal 
edilen araçlara, sürenin 5 yıla indirilerek gümrüksüz yurt içinde satılma 
ve el değiştirme imkanı 3375 sayılı Kanunla sağlanmış ve bu kanuna isti
naden çıkarılan 87/12157 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da "Treyler 
Çekicileri", "Treylerler" ve otobüsler bu kapsama alınmıştır.

Bu uygulama esasen büyük bir kriz içerisinde bulunan ticari araç üreten 
otomotiv sanayiini etkilemiştir. Esasen kullanılmamış araçlarla rekabet 
etmesi gereken otomotiv sanayii alınan bunun gibi kararlarla (Bedelsiz 
ithalatta olduğu gibi) kullanılmış araçlarla rekabete zorlanmış ve güç
lükler içerisine itilmiştir.

Kullanılmış araçların satışı veya ithalatının cazip hale getirilmesi ye
rine, bu nevi araçlara yönelik taleplerin yerli firmaların ürettiği araç
lara yönlendirilmesini sağlayacak tedbirler getirilmeli ve teşvik edilme
lidir.

12- KAMU ALIMLARI VE ULUSLARARASI KREDİLERLE ARAÇ ALIMLARI

Yurt savunmasının ihtiyacı olan Otomotiv Sanayi ürünlerinin temininin 
yerli otomotiv firmalarımızdan karşılanması esas olmalı ve seferberlik 
halinde sanayiinin savunmaya istenilen hizmeti verebilmesi içir, sulh za
manında gerekli tedbirler alınmalı, bu çalışmaların düzenli ve devamlı 
bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili kamu ve özel kuruluşlar Bakanlık
lar ve meslek kuruluşları arasında organizasyon sağlayan bir sistem kuru
larak otomotiv sanayi firmalarına bu konuda araştırma, geliştirme faali
yetleri ve prototip yapımı için görev verilmeli ve bu hususlar için fir
maların yapacakları giderler Devlet'çe desteklenmelidir.

Ayrıca, kamu kuruluşları ve belediyeler araç ihtiyaçlarını kesinlikle 
yerli firmalardan karşılamalılar ve otomotiv sanayiinin kriz dönemlerinde 
bu kuruluşlar gelecek yıllarda ortaya çıkacak ihtiyaçlarını kriz dönemle
rine (caydırmalıdırlar.

Dünya Bankası gibi, beynelmilel kuruluşların hazırladıkları kredi şart
nameleriyle rekabet edebilmek için, mevcut "Fiyatlar arasındaki % 15'e 
kadar olan farklarda yerli vasıtalar tercih eilir" hükmü çoğu zaman ye
tersiz kalmaktadır. Bu hükme ilaveten "Vasıtaların imali için ithal edi
len CKD parçalara, gümrük vergisi muafiyeti tanınmalı ve ihracata tanınan, 
her türlü teşvik unsurlarından faydalanmaları" sağlanmalıdır.

Bu tip kredilerle, özel kamyon diye, ülkemizde yapılan kamyonların ben
zerlerinin getirildiği veya aynı kredi uygulamasıyla yüzlerce kamyonun 
ithal edildiği unutulmamalıdır.

Ayrıca özel dış kredilerde de X 50 yerli vasıta kullanma şartı anlaşmala
ra dahil edilmelidir.



Mal ve can emniyeti bakımından araç tadilatları için uyulması gerekli ön
lemler.

Ülkemizde araç imalatı, otomotivde dünyaca tanınmış ana otomotiv firmala
rının lisansı ve teknik yardımıyla yapılmaktadır.

Bu şartlarla üretilen araçlarımızda daha sonra üreticinin dışında ehliyetli 
olmayan tamirhane veya imalathanelerde tadilatlar yapılmaktadır.

Bu bakımdan bu işlemden sorumlu Resmi Kuruluş ve Bakanlıkların derhal ge
rekli tedbirleri alarak her türlü imalat ve tadilat yapan müessese ve şa
hısları Kalite ve Yeterlilik Belgesi ile belgelendirmeleri gerekir.

Böylece yapılan tadilatlar kontrol altına alınmalı ve ilgililerce resmi 
bir açıklama yapılarak kişi ve kuruluşların yapılacak tadilat için ehli
yetlerini ispat edecek Kalite ve Yeterlilik Belgeleri almaları sağlanma
lıdır .

Halen birçok Avrupa ülkesinde bu tür tadilatları yapan işyerlerine Tadi
lat yeterlilik Belgesi verildiği tespit edilmiştir.

13- ARAŞTIRMA-GELÎŞTİRME (AR-GE)

Araştırma-Geliştirmenin Türkiye'deki Yeri

İleri teknolojiler uygulayan ülkeler GSMH'nın yüzde 2 kadarını araştırma
ya ayırırken Türkiye de bu oran yüz«g0.24 mertebesindedir.

OECD ülkelerinde 1985 yılına ait Araştırma-Geliştirme harcamalarını gös
terir tablo ve grafik aşağıdadır.

OECD ÜLKELERİNİN fi+G HARCAMALARI <F 

SS*İ İÇİNDEKİ PAYI (1985)

ÜLKE

A.B.D.
JAPONYA
F.ALMANYA
FRANSA
İNGİLTERE
İTALYA
KANADA
İSPANYA .

AVUSTRALYA
HOLLANDA

A+G
Harcamaları 

Milyon i

73.676
25.575
15.645
10.701
11.370
4.547
3.877

908
1.540
2.508

A+G
Harcamaları

G.S.M.H.T

2.51

ÜLKE A+G A+G
Harcamaları Harcamaları 

__________ Hilyon $ G.S.M.H.%

2.37 İSVEÇ 2.167 1.17
2.48 BELÇİKA 1.066 1.37
2.01 İSVİÇRE 1.785 2.29
2.15 AVUSTURYA 765 1.17
1.01 YUGOSLAVYA 522 0.76
1.24 DANİMARKA 540 1.00
0.39 NORVEÇ 593 1.29

— YUNANİSTAN 102 0.21
1.88 TÜRKİYE(83) 110 0.24



OECD ÖLKELER İNDE ENDÜSTRİYEL A+6 
HARCAMALARINI»' SEKTflREL DAĞILIMI

o\*

Bugüne kadar Türkiye'de sanayileşmenin rekabete gerek duymayan tüketim 
sanayiine dönük olması ve çok uluslu şirketlerin yatırımı olan sanayi dal
larında ise formüllerin dışarıdan hazır olarak geleceğinin düşünülmesi s>onut 
araştırma ve geliştirme çalışmaları gerek devlet, gerekse özel sektör ta
rafından önemli derecede ihmal edilmiştir, hem KIT’lerde araştırma-geliş- 
tirraeye yeterince önem verilmemesi, hem de özel sektörün araştırma-geliş- 
tirmelerinin yeterince teşvik edilmemesi yönünden bu konuda devletin ih
mali daha kapsamlı olmuş ve sonuç oİ3rak bugünkü teknoioji seviyesindeki 
sorunlar ortaya çıkmıştır

Türkiye 1987 yılında AVrupa Topluluğuna tam üye olabilmede içi.n başvuruda 
bulunmuştur. Ayni zamanda son yıllarda sanayiimizin daha rekabetçi h Le 
getirilmesi ve dış pazarlarda başarılı olması amacıyla bir yandan ihracat 
teşvik edilirken diğer tarafta giimriik oranları yavaş yavaş aşağıy. çeki
lerek ithalatta kolaylıklar sağlanmıştır. Bu durumda mevcut ve buy bir 
kısmı ithal edilmiş olaıı teknolojilerin daha verimli kullanımı ve dışar
dan transfer edilecek yeni teknolojilerin isabetli seçimi için Türkiye'de 
kamu ve özel sektör kuruluşlarının vakit geçirmeksizin araştırma-geliş
tirme çalışmalarını başlatmaları ve bu konuya büyük önem vermeleri gerek
mektedir. Çünkü ancak bu çalışmaların sonucunda ürünlerin daha cazip ve 
ucuz hale gelerek rekabet şanslarının arttığı bütün dünyada kabul edilmiş 
bir gerçektir.



Otomotiv Sanayiinde Araştırma-Geliştirme

Araştırma-Geliştirmenin otomotiv sanayiinde diğer sektörlerden farklı 
özel bir önemi vardır.

İşsizliğin en etkili çözümünün sanayileşme olması, sanayileşmede de oto
motiv sanayinin diğer sektörlerin gelişmesindeki rolü inkar edilemez ol
ması sebebiyle özellikle teknolojik gelişme açısından otomotiv sanayiin- 
deki araştırma-geliştirme faaliyetleri Türkiye'nin tüm endüstrisi için 
önem taşımaktadır. Nitekim, gelişmiş ülkelerde de araştırma-geliştirme 
yapan kuruluşlar arasında ilk sıraları alanın otomotiv firmaları olmaları 
tesadüfi değildir. Örneğin, ABD'de 1979 yılında en fazla harcama yapan 
ilk iki şirket sırasıyla General Motors ve Ford Motor'dur. Bunları IBM 
takip etmektedir. Japonya'da ilk 3 kuruluş "Toyota Motor", "Hitachi" ve 
"Nissan Motor"dur. 1987 yılında Avrupa' da ve dünyadaki pazar payını artı
rarak tarihinde ilk defa 2 milyonun üzerinde araç üreten firma grubunun 
1987 yılında araştırma-geliştirme çalışmalarına ayırdığı para 1.04 milyar 
$'dır. Bu miktarın 29.6 Milyar $'lık cirosuyla kıyaslandığında % 3.5 ora
nına ulaştığı görülmektedir.

Dünya otomotiv sanayiinde gövde, motor ve diğer mekanik akşamların tasa
rımında "bilgisayar destekli tasarım" metodunun kullanımının yaygınlaşma
sı sonucu;

- Aerodinamik gövdeler
- Daha az yakıt yakan ama daha güçlü olan motorlar
- Yolcu emniyetini artıracak akşamlar
- Araç konforunu ve yol tutuşunu artıran sistemler
- İmalatta kolaylık sağlayan plastik bazlı ve alaşımlı malzemeler üzerin

de yoğun araştırma-geliştirme faaliyetleri' yapılmış ve halen de sürdü
rülmektedir.

Ülkemiz otomotiv sanayinde de sözü edilen konuların hızla araştırılarak 
bazı önlemlerin alınması gerekir. Ayrıca dış piyasaya yavaş yavaş açılma 
yolunda olan otomotiv sanayiimizde yalnız yukarıda sözü edilen konularda 
değil diğer üreticiler ile rekabet açısından genel olarak bütün taşıt ve 
motor tekniği konularında araştırma ve geliştirmeye gereken önem verilme
lidir. Aracın kendisinin yanında bunu üretmek için kullanılan imalat tek
nolojisi de son yıllarda önemli gelişmeler göstermiş, robotların montaj 
hattına katılmasıyla aynı anda birçok değişik modelin üretilebildiği "es
nek montaj hatları" kurulmuştur. Bu şekildeki imalat yerleşmiş bir taşıt 
teknolojine sahip kuruluşlar için de yeni olduğundan bu yönde yapılacak 
çalışmalarda dünyanın diğer taşıt üreticileriyle paralelliği sağlamak da
hi mümkündür.

Önerilen Teşvik Tedbirleri

Ülke ekonomisinde önemli yer tutan otomotiv sektörünün gerek ana sanayi 
gerek yan sanayi olarak AR-GE çalışmalarına önem verilmesi ve bunun dev
let tarafından da desteklenmesi ve teşvik edilmesinin gerekliliğine yuka
rıda değinilmiştir. Bu konuda Maliye ve Gümrük Bakanlığının 31 sayılı ku
rumlar vergisi genel tebliği ile AR-GE faaliyetlerine tanınan avantajlar-
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dan yararlanma yöntemlerinin tespiti konusunda bazı konulara açıklık ge
tirilmesinde yarar vardır.1 Bunun için otomotiv sanayiindeki AR-GE faali
yetleri şöyle incelenebilir.

- Aracın tasarımı, geliştirilmesi ve üretime hazır hale getirilmesi,
- Aracın üretiminde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi,

Aracın tasarımı, geliştirilmesi ve üretime hazır hale getirilmesi çalış
maları çoğunluk lisans altında üretim yapılan ülkemizde şu dört yönde ya
pılmaktadır .

1. Lisansör firmanın araçları arasında seçim yapılması,
2. Seçilen modelin Türkiye iklim ve yol şartlarına adaptasyonu,
3. Yerlileştirme ve imalata geçiş çalışmaları ve araç üzerindeki geliş

tirmeler .
4. Yeni mamul geliştirme.

Ülkemizdeki AR-GE faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla vergi ertelenme
sini sağlayan ve kurumlan bu konuda destekleyen tebliğde; AR-GE faali
yetlerinin yeni teknoloji arayışına yönelik faaliyetlerden oluşması ge
rekir denilmektedir. Yurdumuzda henüz çok genç olan otomotiv sanayiinin 
teknolojik seviyesi hergiin artan bir hızla gelişmektedir. Ancak bu geliş
me, sanayileşmiş ülkelerle olan farkı çok kısa sürede.kapatacak nitelikte 
değildir. Zira; gelişmiş ülkelerdeki .sanayiler temel problemlerini hal
letmişlerdir ve yeni teknoloji arayışına yönelik AR-GE faaliyetlerine 
devletlerinin de büyük katkısıyla önemli harcamalar yapabilmektedirler. 
Yurdumuzda ise bu tip çalışmalara kaynak ayırabilecek çaptaki kuruluş
lar çok genç (en gelişmişlerinin 20-25 yıllık mazisi vardır) olup sayı
ları da kısıtlıdır. Bu çaptaki kuruluşların yapabildikleri AR-GE faali
yetleri de, daha ziyade gelişmiş ülkelerdeki ileri teknolojileri Türkiye 
şartlarına adapte ederek gelişmiş ülke top Ilımlarına sunulan imkan w. 
ürünlerin en kısa sürede Türk toplumuna aktarılması yönünde olmaktadır.

Bir açıdan oldukça basit bir aktarma işlemi gibi görülen bu olay aslında 
gelişmiş ülkelerdeki yeni teknolojileri ve bu teknolojilerle üretilen 
ürünleri Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından Türkiye şartlarına, 
Türk halkının ihtiyaç ve beğenisine göre adapte etme işlemi olup, iyi 
yapılmadığı takdirde kaynak israfına yol açabilir.

Görüldüğü gibi araştırma-geliştirme faaliyetle.ri yazımızın başında be
lirtildiği şekilde yeni bııluşlar ortaya çıkarmak yanında yurt içi ve yurt 
dışında pazarlanabilir mamulleri Türkiye şartlarında kaliteli* ucuz ve 
verimli üretebilme imkanlarını araştırmak, üretilen mamulleri ve üretim 
usullerini geliştirmek şeklinde olmalıdır.

Tebliğ ile tanınan avantajların yukarıda bahsedilen çalışmaları kapsa
ması halinde bu konularla ilgili AR-GE çalışmalarında daha fazla teknik 
eleman istihdam edilebilecek ve daha fazla mali kaynak ayrılabilecektir.

Bu tebliğ ile AR-GE çalışmalarını teşvik edici kurumlar vergisi ertele
mesi dışında şu konularda da devlet tarafından teşvik sağlanmalı ya da 
devam ettirilmelidir.



1. Hem ana sanayide hem de yan sanayide araştırma-geliştirme yatırımları 
teşvik edilmeli, her türlü bina, tesis, teçhizat, malzeme yatırımları 
için,

1.1. Ucuz kredi
1.2. Vergi indirimi sağlanmalı (birçok ülke bu hususu yapmaktadır)
1.3. Bu kuruluşların cirolarının belirli kısımlarını araştırma-geliş- 

tirme çalışmaları için kullanmalari teşvik edilmelidir.

2. Çalışma ve sonuçlarının yayınlanması teşvik edilmeli, örneğin baskı 
ve dağıtımlarının bedelsiz yapılması sağlanmalıdır.

3. Araştırma-Geliştirme ithalatlarında,
- Numune
- Teçhizat
- Know-How
- Lisans
- Bilgi (yayın için) 
gümrük muafiyeti uygulanmalı.

4. Numune ihracatında yabancı test merkezleri ile çalışma olanakları sağ
lanmalı.

5. Sınai ilişkilerde, eğitim fuar ve sergiler için yabancı araştırma-ge- 
liştirme merkezlerine üyelik teşvik edilmeli.

6. Araştırma-Geliştirme yapan kuruluşlar arasında işbirliği ve bilgi 
alış-verişi gerçekleşmelidir. Hatta devletin firmalara katkısıyla .et
kin araştırma-geliştirme müesseseleri kurulmalıdır.

14- ÇALIŞMA POLİTİKASI

1. Genel Durum

Bugün otomotiv sanayii kuruluşlarının geliştirme, planlama, üretim, fi
nansman ve satış fonksiyonlarında istihdam edilen işçi, memur, uzman ve 
yöneticilerin üst düzeyde bilgi, yetenek ve beceriye sahip olması gerek
lidir. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için otomotiv firmaları bünyelerindeki 
tüm personeli ve 3308 sayılı yasa gereği bulundurdukları meslek lisesi 
öğrencilerinin tamamını kapsayan yoğun eğitim faaliyetlerini gerçekleş
tirmektedirler. Bu faaliyetler yeni alınan pesonel için yapılan oryantas- 
yon ve işbaşı eğitiminden başlayıp yurt dışında uzun süreli lisan ve mes
leki eğitime kadar varan çeşitli metotları kapsamaktadır.

Buna rağmen kalifiye personel ihtiyacı büyük boyutlardadır ve kalifiye 
personel temini yüksek ücretler ödenmesini gerektirmektedir. Diğer taraf
tan son yıllarda enflasyonun toplu iş sözleşmeleri ile sağlanan artışla
rın önemli ölçüde üzerinde seyretmiş olması ve sosyal sigortalar pirim 
ödeme tavanının arttırılmasıyla yükselen prim kesintileri istihdam edilen 
işçilerin ekonomik durumunu önemli ölçüde güçleştirmiştir.



Bu durum endüstriyel ilişkilerdeki ortamın gerginleşmesine ve işçi kesi
minin yeni toplu iş sözleşmesi dönemi başlamadan çok evvel değişik bek
lentiler içersine girmesine yol açmıştır.

Geçtiğimiz dönem içerisinde iş hayatıyla ilgili olarak getirilen c nemli 
yasal düzenlemeler firmalar için istihdamı adeta cezalandırıcı mahiyette 
olmuştur (Sosyal Sigortalar prim ödeme tavanının arttırılması, tasarrufu 
teşvik kesintileri, konut edindirme yardımı, eski hükümlü ve sakat istih
damı yönetmeliği, spor tesisleri yapılması zorunluluğu, 3308 sayılı ya
sa v.s.).

Firmalarda 100.000.- TL brüt ücret ile istihdam edilen bir işçinin tüm 
yan ödemelerle işverene maliyeti 250.000.- TL - 300.000.- TL'sını bulmuş
tur.

Geleneksel ihracat pazarlarımız olan Ortadoğu ülkelerine ihracat gerek 
Irak-Iran savaşı gerekse diğer ülkelerin döviz ödeme sorunları nedeniyle 
azalmış, yeni yeni canlanmaya çalışan iç pazar ise özellikle otobüs ve 
kamyon üreticileri için 4 Şubat kararlarını izleyen faiz artışları ile 
tekrar büyük bir durgunluk içersine girmiştir.

Ekonomik dalgalanmalardan derhal ve önemli ölçüde etkilenerek istikrarsız 
gelişmeler gösteren otomotiv mamulleri üretim miktarlarındaki dalgalanma
lar istihdam edilen çok sayıdaki personeli doğrudan etkilemektedir.

2. Sektörde İstikrarın Sağlanması ve Verimin Artırılması İçin Gerekli 
Tedbirler

Türkiye otomotiv sanayii verimli çalışabilmek için büyük ölçüde yatırım
lar yapmış ve yapmaktadır. Bu kapasitelerin atıl kalmaması için gerek iç 
gerekse dış pazara yönelik üretim özellikle desteklenmelidir.

Belirli süreli üretim kısıtlamalarının zaruri olması halinde batı ülkele
rinde uygulandığı gibi işgücü fazlası işçilerin bu süre içerisinde kısa 
süreli çalışmalarını ve çalıştıkları oranda ücret almalarını sağlayıcı 
yasal düzenlemelerin getirilmesi halinde bu gibi durumlarda toplu işçi 
çıkarmalarına gerek kalmadan krizi atlatmak mümkün olabilecektiı.

Sektörde uygulanan "iş değerlemesi" "eşit işe eşit ücret" ilkesinin ger
çekleştirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. Ancak bilimsel ücret sistem
lerinde iş.değerlemesinin ayrılmaz bir parçası "liyakat değerlendirilme
si" sisteminin uygulamaya sokulması kaçınılmazdır. Bu sayede başarılı ve 
verimli çalışmayı tespit ve teşvik etmek mümkün olacaktır.

Ayrıca üniversitelerde otomotiv mühendisliği bölümünün' kurulması ve mü
hendis ile işçi arasında ara insan görevini yapahilecek teknisyenleri ye
tiştirecek okulların açılması da yararlı olacaktır.
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Bizatihi hareketi olmayan ve bir Çekici tarafından çekilerek üzerine ko
nulan malın naklini sağlayan Treylerler Raporumuzun giriş kısmında "Yapı
sı itibariyle ağırlığının ve yükünün önemli olmayan bölümü Çekici araç 
üzerine gelen araçlar" olarak belirtilmiş bulunmaktadır.

20. yüz yıl başında süratli gelişen Amerikan ekonomisi, bir şeyin kulla
nımında ekonomisini daima ön planda düşünmektedir. Bu görüş içerisinde 
nakliyatta August Freuhauf adındaki müteşebbis "bir at sırtında taşıyabi
leceğinden çok daha fazlasını çekerek götürebilir" fikrinden hareketle be
şinci tekerlek "fifth wheel"i uygulamaya koyarak Treyleri büyük çapta ta
şımacılık alanına getirmiştir. Taşımacılıkta taşınan yükün zamanında ve 
emniyetli bir şekilde yerine ulaşmasının esas olması yanında işletmecilik 
yönünden işin ekonomisi de büyük önem taşıdığından birim motor gücüne 
isabet eden yük ağırlığı ve hacminin en iyi şekilde değerlendirilmesi dü
şünüldüğünde bunun ancak treyler taşımacılığı ile mümkün olabileceği or
taya çıkmaktadır. Bu nedenle de treyler taşımacılıkta giderek önem kaza
nıp gelişmektedir.

Hareket etmek ve hizmet verebilmek için mutlaka bir kamyon veya çekiciye 
gerek duyan treylerler 2 grupta tanımlanabilir.

1- Semi Treyler

Yükün büyük bir bölümünü kendi tek veya çok dingili üzerinde taşıyan, an
cak taşıdığı yükün bir bölümünü de kendisine hareket veren Çekiciye be
şinci tekerlek vasıtası ile aktaran treyler tipi olup kendi içinde taşı
dığı yük çeşidine göre değişik imal şekli gösteren taşıt aracıdır.

2- Kamyon Treylerleri

Yükü hiç bir şekilde kamyona aktarmayan, ancak kamyonun peşinden çekilen 
treylerdir. Bu gruba giren araçlarda beşinci tekerlek yerini ön dingil 
grubu döner tablaya bırakmıştır.

Kamyon treylerleri de taşınan yükün çeşidine göre farklı imal edilmekte
dir.

Genel kullanım açısından bakıldığında, verimlilik yönünden en popüler tip 
Semi Treyler olmakla birlikte bazı ahvalde düşük yoğunluklu fakat büyük 
hacimli yükler için kamyon treylerleri daha elverişli bulunmakta aynı za
manda katar teşkilini de elverişli olmaktadır.

Treyler uygulamasında ana gaye yükleme ve boşaltma sürelerinde Çekici ve 
Kamyonun serbest kalmasını temin etmek böylece işletme verimini en yüksek 
seviyede tutmaktır.



II. YURDUMUZDAKİ DURUM VE GELİŞME

Türkiye dünya üzerindeki coğrafi konumu itibariyle doğu ile batı arasında 
doğal bir köprü vaziyetindedir. Bir tarafta batının sanayileşmiş ülkele
ri, diğer tarafta dünya enerji kaynaklarının önemli bir kısmını elinde 
bulunduran ve batının sanayi ürünlerine aşırı ihtiyacı bulunan zengin or
ta doğu ülkeleri ve yine her yönü ile gelişen, dışa açılma gayreti içincle 
bulunan Türkiye Karayolu taşımacılığı bakımından büyük bir potansiyele 
sahip bulunmaktadır. İşte bu büyük potansiyel Türk karayolu taşımacılığı
nın da kısa sijrede gelişmesine imkan vermiş olmaktadır.

III. HEVCUT ÇEKİCİ VE TREYLER FİLOSU  ______________ =._

TIR taşımacılığındaki gelişmeler sonucu son yıllarda verilen teşiklerle 
yurdumuzdaki Çekici ve Treyler sayısı oldukça artmış bulunmaktadır. Bu 
alanda faaliyet gösteren nakliye firmaları Tablo l'de mukayeseli olarak 
gösterilmiştir.

Tablo 1

1987 1988 Değişim ■
C2 Belgeli Firma Sayısı 513 481 - % 6.23
UND Üyesi Firma Sayısı 456 429 - % 5.92

Bu firmaların elinde bulunan araç sayısı da aşağıda Tablo 2'de gösteril
miştir.

Araç Sayısı
Toplam Firmaların 
Öz Mal Araç Sayısı
UND Firmalarının 
Öz Mal Araç Sayısı

Tablo 2

Çekici Yarı Römork Kamyon Tanker 

7.792 7.836 663 310

6.995 6.997 536 236

Yine aşağıdaki Tablo 3'de UND elindeki araç dağılımını şöyle göstermektedir.

Tablo 3

Çekici 6.995
Kuru Yük S. Trailer 4.525
Frigofirik S. Trailer 1.145
Jumbo S. Trailer 356
Tanker S. Trailer 520
Low Bed S. Trailer 245
Özel Taşıma S. Trailer 206
Tanker .Kamyon 286
Kamyon 536

Kaynak: UND 1987 yılı Faaliyet Raporu.



Yukarıdaki tabloların tetkiki bize şu gerçeği göstermektedir ki Türkiye'
de çekici başına 1 TreyLer düşmektedir. Bu rakam Treyler taşımacılığında 
düşük bir rantabilite göstergesidir.

IV. PARKTAKİ ÇEKİCİ VE TREYLER FİLOSUNUN YAŞI

Parktaki mevcut Treyler filosunun yaşı hakkında kesin bir bilgiye sahip 
olmamakta ancak Çekici/Treyler oranının 1.00 olması ve yapılan araştırma 
sonucu Çekici/Treyler için gerek teknik gerek ekonomik ömrünün eşit olma
sından hareket edilerek parkta mevcut Çekicilere göre hesaplandığında 
Treyler Parkının yaş durumu şu görüntüyü vermektedir.

Yaklaşık 6.900 adet 1980 ve öncesi model
1.779 adet 1981 model
2.878 adet 1982 model
1.783 adet 1983 model
3.047 adet 1984 model
1.354 adet 1985 model
358 adet 1986 model

olarak belirmektedir.

(Kaynak: Sayın Ertan Yülek'in UND Sempozyumu bildirisi)

Hükümetin 1987 yılı içinde mevzuatta yapmış olduğu değişiklik dolayısıyla 
1982 öncesi araçların büyük kısmının parktan çıktığı tahmin edilebilir.

Uluslararası Nakliyeciler kurallarında gerek Çekici ve gerekse Treylerler 
için azami kullanma yaşı beş yıl olarak düşünülmekte olup, Türkiye'de bu 
yaş ortalaması halen yedi olarak görülmektedir. Bu durumda sadece mevcut 
filonun 5 yaş sınırı içinde korunabilmesi için yılda 3.852 adet (yaklaşık 
4.000) Treyler ve Çekicinin parka ilavesi gerekmektedir.

V. YURDUMUZDA ÇEKÎCİ VE TREYLER İMALATI

Raporumuzun 1. bölümünde geniş şekilde belirtilmiş olduğu üzere Çekici 
imalatı 2 firma tarafından yapılmaktadır.

Treyler üreticileri ise elde edilen bilgilere göre aşağıda gösterilmiştir.

Firma İsmi Kuruluş Yeri Üretim Türü
1- Fruehauf İstanbul Tüm modeller
2- Yıldız Treyler İstanbul Fiberglas frigofirik semi treyler 

ve kuru yük semi treyler
3— Pekosan İzmir Kuru yük ve damper semi treyler

4- Tırsan İstanbul Kuru yük ve tenteli treyler
5- Demirer İstanbul Semi kuru yük treyler

6- Boronkay İstanbul Özel amaçlı treyler.
Kuru yük semi treyler tanker.

7- Hidromak İstanbul Semi Treyler, Damper
8- Treytaş Ankara Kuru yük treyler



Ancak bunlardan bir kaç firma lisans altında ve seri imalat bazı esası il.e 
çalışmakta diğerleri ise diğer işlerinin yanında talebe bağlı olarak ima
latlarını sürdürmektedirler.

VI. SORUNLAR

Treyler üretiminin sorunları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Türkiye'de karayolu taşımacılığı tonaj dışında bir denetime sahip olma
dığından, gerek yüke, gerek trafiğe zarar verecek durumda araçların yola 
çıkmasına izin verilmesi.

- Müşteri kitlesinin ilk yatırımın ekonomik zorlukları nedeni ile, kamyon 
yerine treyler ile taşımacılığın işletme avantajını anlamakta güçlük 
çekmesi.

- AT ülkelerinde olduğu gibi araç teknik standardiarının bulunmaması.



İKİ TEKERLEKLİ TAŞIT ARAÇLARI
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GİRİŞ

I. SEKTÖRİİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI
O

Bir veya iki silindirli, iki zamanlı benzinli motor imali ile 50 cm si
lindi^- hacimli benzinli motor ile mücehhez motorlu bisiklet, bisiklet ve 
50 cm üzerinde motorla mücehhez motorsiklet ve bu ürünlerle ilgili tüm 
yedek parçaların üretilmesi bu sektörün ana mallar itibariyle kapsanan 
faaliyetleridir.

Sektörde üretilen ana malların G.İ.T.P. numaraları aşağıda belirtilmiş
tir :

Bisiklet 87.10.10 ve 87.10.90
Motorlu Bisiklet 87.09.60
Motorsiklet 87.09.10-20-30-40
Benzin motoru 84.06.31
Motorlu Skuter 87.09.50

Yolcu, yolcu-yük ve yük taşıtı olarak nitelendirilen ve karayolu taşıt
ları imalat sanayi kapsamındaki bisiklet, motorlu bisiklet ve motorsik
let araçlarının tarifleri ve tanımları aşağıda belirtilmiştir.

Bisiklet

En çok üç tekerleği olan ve insan gücünü işe çeviren pedal veya benzeri 
bir mekanizma ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden yolcu ta
şımalarında kullanılmayan, motorsuz taşıtlardır.

Motorlu Bisiklet (Moped)

Üzerinde silindir hacmi 50 cc (50 dahil), içten patlamalı bir motoru bu
lunan, azami sürati 50 km'yi geçmeyen, bisiklet evsafına haiz taşıtlar
dır.

Motorsiklet

İki veya üç tekerleği bulunan sepetli veya sepetsiz, genişliği 160 cm'yi, 
uzunluğu 4 m'yi ve yüklü ağırlığı 750 kg'ı geçmeyen, motorlu taşıtlardır.

II. MEVCUT DURUK VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1. Sektördeki Kuruluşlar

İki tekerlekli araçların üretimi ve satışı ile iştigal eden dört kuruluş 
mevcuttur. Bu kuruluşlar bisiklet, motorlu bisiklet ve motorsiklet imal 
etmektedirler. Kuruluşların tümü özel mülkiyettedirler ve iki firma İs
tanbul'da, diğer iki firma da İzmir'de faaliyettedir.

Bunların dışında, çok sayıda (takriben beş-altı) atölye niteliğindeki kü-



çük imalatçı, bisiklet üretimi faaliyetine 5. Plan Dönemi'nde başlamışlar
dır.

Rapordaki raotorsiklet ve rnoped ile ilgili bilgilerin % 100'ü, bi
siklet ile ilgili bilgilerin X 70*i aşağıda adı geçen firmaların faaliye
ti içinde görülmektedir. Diğer küçük firmalardan sağlıklı bilgiler elde 
edilemediğinden, rapor kapsamına alınmamışlardır.

ÇELİK MONTAJ BELDESAN EGEMOSAN

ÖNVANI Çelik Montaj Beldeian 
Tic.ve San.A.Ş. Motorlu 

Vasıtalar 
San.A.S.

BİSAN

Egemosan
Motorlu
Araçlar
San.ve Tic.A.Ş.

Bisan
Bisiklet
San.A.Ş.

ADRES Ankara Asfaltı Çayırbaşı Sok. 
üzeri, Soğanlı PK.l 80861 
Köyü Karşısı îstinye/îst. 
Kartal/İst.

Ankara Karayolu Fevzipaşa 
üzeri Bulvarı 51/4
Kemalpaşa/îzmir İzmir

Fab.: Bornova 
Asfaltı üzeri 
No.19 İzmir

MÜLKİYET
NEVİ

TOPLAM
KAPASİTE

özel özel özel

MopedMotosiklet Moped
7000 adet/yıl 30000 adet/yıl 54940 adet/yıl 

Moped Bisiklet
25000 adet/yıl 45000 adet/yıl

özel

Bisiklet 
100000 adet/yıl

PERSONEL
SAYISI

SERMAYE

359

12 milyon TL

525

2,5 milyon TL

413

2,56 milyon TL

317

YABANCI
SERMAYE Yok Yok Yok Yok

COĞRAFİ
DAĞILIM İstanbul İstanbul İzmir

5. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi'nin başındaki durgunluktan sonra son iki 
yılda artan talep karşısında sektördeki firmalar kapasite artırıcı yatırım
lara girmişlerdir. Bu arada, firmaların sermayeleri de genelde bu dönemde ar
tan enflasyonu karşılayabilmek için artırılmıştır.

NOT: Çelik Montaj Tic. ve San. A.Ş. Firması, motorlu bisiklet ve raotor
siklet üretimi dışında belirtilen sermaye ve kapasitesi ile benzin- 
li ve dizel 4 zamanlı stasyonet motor, motopomp ve benzeri ürünleri 
de birlikte imal etmektedir.



2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı

TABLO 1

İki Tekerlekli Araçlar Sektöründe Kapasite Durumu

Kapasite Kapasite
Sıra No Ana Mallar Birimi 1983 1988

1 Bisiklet Adet 110.000 110.000
2 Motorlu bisiklet Adet 89.000 155.000
3 Motorsiklet Adet 6.000 7.000

Kapasite Kullanımı (% Olarak)

1982 1983 1984 1985 1986 1987
Bisiklet 43 63 80 90 90 78
Motorlu Bisiklet 62 68 74 67 58 61
Motorsiklet 90 90 90 90 70 70

Ülkemizde kapasite çeşitli şekillerde tarif ve tespit edilmektedir. Bu
çalışmada kapasiteler;

- İmalatı etkileyen tüm girdilerin temininde bir aksaklık olmayacağı,
- İş Kanununda belirtilen haftalık iş günlerinde çalışıldığı,
- Gerekli vardiya çalışmasının yapılacağı varsayımıyla

irdelenmiştir. Buna göre kapasite:

- Enerji, ana madde, yardımcı malzeme ve iş gücü gibi imalatı etkileyen 
girdilerin temininde aksaklık olmayacağı,

- Haftanın, İş Kanununun tarif ettiği iş günlerinde çalışılacağı,
- Fabrikanın her atölyesinin genel imalat dengesi için gerekecek vardiya 

çalışmasını yapacağı (fabrika için verilen kapasitenin gerektirdiği 
adette imalat yapabilmek için bazı atölyeler bir vardiya, bazı atölye
ler çift vardiya, darboğazda olan bazı atölyeler ise üç vardiya çalışa
bilir)

kayıtlarıyla fabrikanın bir yılda üretebilecekleri azami araç adetleri
dir .

3. Üretim

a) Üretim Yöntemi ve Teknolojisi

İki tekerlekli araçların imalatında kullanılan yöntem ana işlemlerin kap
samı olarak tüm firmalarda aynıdır. Genel üretim akış şeması arka sayfada 
gösterilmiştir.



Görüldüğü gibi, girdi olarak kullanılan ithal parça ve aksara, yan sanayiden 
temin edilen yerli mamuller ile fabrika içinde imal edilen parça ve kompleler 
kısmi montaj hatlarında ara kompleler haline getirilmekte, ana montaj hattında 
ise bu komplelerin üniteyi meydana getirmek üzere toplanması yapılmaktadır.

Şirketler, genellikle pres, kaynak ve boya işlemlerini kendileri yapmakta, 
ayrıca motorsiklet ve motorlu bisikletlerin motorlarını da kendi bünyelerinde 
üretmektedirler.

Bu sektörde, şu anda kullanılmakta olan talaşlı imalat, pres, kaynak, alüminyum 
döküm, elektrolitik kaplama ve boya teknolojisi ile montaj yöntemleri AT'ndaki 
benzerlerine çok yakın bir durum arzetmektedir. Ancak, üretim adetleri AT'na 
göre çok düşük düzeydedir. Bu sektörde üretim genellikle, emek yoğun bir gö
rünüm arzetmektedir. Kapasite kullanımı arttıkça, .üretim için modernizasyona 
gidilebilir.

Yan sanayinin birçok yönden yetersiz olması nedeniyle, ana firmalar mevcut 
kapasite ve mevcut iş hacimlerine oranla, oldukça büyük sayılabilecek ek 
yatırımlara girerek, normal olarak yan sanayiden almaları gereken parça
ları kendileri imal etmektedirler.

Sektörde 1985 yılına bakışla yan sanayinin bugün daha kaliteli üretim ve 
işin bütününe cevap vermeye başladığı görülmektedir. îki tekerlekli taşıt
lar üretim akış şemasında da görüleceği gibi fabrika içi üretim kademele
rinde kalite kontrol ve ana montaj sonucu test yapılmaktadır. Üretim yönetimi 
bilgisayarlı olarak verim kalite ve üretim hedefleri tesbitinde daha hızlı 
ve sağlıklı bir şekilde uygulanmaktadır.
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TABLO 2 

Birim liretim Girdileri

BİSİKLET_________________________   MOPED MOTORSİKLET
YIRLİ tlHAL YERIİ İTHAL YERLİ İTHAL

GİRDİLER
Miktar

(Es)
Miktar

(Kg)

&

Miktar
(Kg) ”?E>

Mtktar
(Kg) "TE)

Miktar
(Kg)

Değer Miktar 
(TL) (Kg)..

Değer
(TL)

Sac 4,650 6.592 - 23,700 25.309 - 38,688 90.600 -

Dövme Çelik - - - - 2,130 19.935 1,760 1.674 3,564 146.780 - -

Döküm Pik - - - - •- - - - - - - -

Alüminyum 0,500 4.000 - - 8,390 60.210 0,350 4.900 - 296.225 - -

Lastik 2,250 11.480 - - 4,430 15.695 - - 6,250 25.350 - -

Boya 0,325 1.310 - - 0,575 2.760 - - 1,050 7.325 - -

Plastik 0,850 3.020 - - 1.510 5.170 - - 0,650 3.150 - -

Tecrit Mal. 
Cam

Fiberglas

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Boru (mt) 5,400 6.310 - - 5,700 14.925 - - 10,526 26.315 - -

Sair _ _ - - - - - - - - - -
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TABLO 3 

Üretim Adetleri

Sıra Ana Mallar 1982 1983 1984 1985 1986
1 Bisiklet 48.189 68.446 86.319 100.132 103.283
2 Motorlu Bisiklet 42.021 51.100 58.120 46.598 39.600

3 Motorsiklet 5.999 3.265 4.232 3.797 2.697

Üretim Değerleri (Milyon TL)
Sıra Ana Mallar 1982 1983 1984 1985 1986
1 Bisiklet 6.077 8.009 10.487 12.280 12.691

2 Motorlu Bisiklet 21.640 26.316 29.931 23.998 20.395

3 Motorsiklet 3.019 2.465 3.195 3.202 1.682

*(1987 yılı fabrika çıkışı)

1987
104.000
45.937

1.829

1987 * 
13.220

23.658

1.916
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Yıllara Göre Maliyet Tablosu (%)

Maliyet Unsurları  1985  1986 1987
Malzeme 65 60 60
İşçilik 10 10 8
Genel İdare Giderleri 4 4 5
İmalat Giderleri 8 9 8
Finansal Giderler 10 12 15
Satış Giderleri 3 5 4

Ticari Maliyet 100 100 100

4. Dış Ticaret Durumu 

1) İİrün İthalatı

Sektörde ithal edilebilecek ürünler ve G.T.İ.P. numaraları ile fonlar, 
vergi oranları aşağıda belirtilmiştir.

G.T.İ.P. No. Fon Gümrük Vergi Oranı
Benzin Motoru 84.06.31 4 S/Kg. % 70
Motorlu Bisiklet 87.09.60 100 S/Kg. % 80
Bisiklet 87.10.10-90 - -

Motorsiklet 87.09.10-20 100 S/Ad. % 40 (kanuni)
87.09.30-40

TABLO 4

İİrün İthalatı (adet)

Ana Mallar 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Bisiklet 29.093 65 7.158 33.065 6.866 2.695
Motorlu Bisiklet 1 4 4 8 5
Motorsiklet 37 136 192 1.960 1.097 1.364
Motorlu Skuter 1 2 5 354 107 3
Benzin Motoru 2.005 1 596 3.611 3.919 1.124

Kavnak: DPT-BIM

Komple ürün ithalatı 1984 yılından itibaren serbest bırakılmıştır. Bu 
ekonomik tercih için bol seçenek ve rekabet açısından iyi bir yaklaşım 
olmakla beraber, denetlenmediği takdirde bazı sorunlar ülke zararına 
meydana çıkabilir. Bunlar ana hatlarıyla;

- Damping Sorunu: Bir ülke pazarına girebilmek amacıyla bir ürünün gerek
tirdiğinden çok daha ucuza satılmasına damping denir. Alıcı ilk başta 
ucuz olarak aldığı malı daha sonra yedek parça fiyatları çok yükselti
lerek, açık kapatılmaya çalışılacağından, yüksek fiyatlar ile getirtmiş



olacaktır. Bu kandırmacanın önlenmesi açısından uluslararası fiyatların 
geçerli olması konusunda ilgililerin tedbirli olması gerekir.

Garanti ve Muhatap sorunu: İthal malı alan tüketici karşısında muhatap 
olarak aracıyı görmektedir ve aracı da aynı malı ithal etmez veya ara
dan çekilirse, bu durumda muhatap bulamamaktadır. Bu açıdan, ithal 
araçların garanti ve kalıcı muhatap sorununa çözüm bulunmalıdır.

Bakım ve Yedek Parça Sorunu: Alınan ürünün uzun süre bakım ve yedek 
parça sorununun çözümlenmesi için satış sonrası organize servis bakım 
teşkilatının kurulması sorunu çözülmelidir.

İthal Araçlarda Ülke Şartlarına Uygunluğun Aranması: Ülkemizin hava, 
yol ve yükleme şartları gözönüne alınarak, bu şartlara uygunluk aranma
lıdır .

TABLO 5

Ürün İthalatı (CİF cari fiyatlarla $)

Ana Mallar 1984 1985 1986 1987
Bisiklet 303.770 958.339 468.463 162.126
Motorlu Bisiklet 2.076 2.293 3.484
Motorsiklet 101-.947 677.901 388.349 772.229
Motorlu Skuter 1.194 158.156 67.539 2.067
Benzin Motoru 98.269 1.000.579 6.583.323 1.964.218

Kaynak: DPT-BIM

Sektörün bisiklet ürünü ile ilgili olarak, ürün ithalatı konusunu da şöy
le irdeleyebiliriz:

1984 yılına kadar TC, İthalat Rejimi kararları nedeniyle, bisikletlerin 
ürün olarak ithalatı .öngörülmemekteydi. Bu dönemde, bedelsiz ve yolcu be
raberinde getirilen bisikletlerin yıllık 8200 adet civarında olduğu tah
min edilmekteydi.,

1984 yılından itibaren, yeni ithal rejimi ile durum değişmiş, bisiklet 
ithalatı ilave fon ödemek suretiyle libere edilmiştir. Sektördeki firma
lar komple bisiklet ithalatı yapmamış olmakla birlikte, yukarıda belir
tilen yıllık miktara ilaveten, 1985 yılında da yaklaşık 26000 adet, 1986 
yılında 10000 adet ve 1987 yılında da yaklaşık 7000 adet civarında bisik
let ithal edildiği tahmin edilmektedir.

Not: Yapılan araştırmalar kesin rakamı vermemekle birlikte, sektör araş
tırmasına dayandığından gerçeğe çok yakındır.

Gerek kalite ve gerekse miktar olarak yeterli üretim Türk sanayiinde ya
pılmaktadır. İthal edilen bisikletlerin büyük bir bölümü iki kaynaktan 
getirilmiştir. Damping fiyatlarla ürün satan Demirperde ülkeleri ile yine
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damping fiyatlarla ürün satan Hindistan ve Tayvan gibi ülkeler. Sözkonusu 
bisikletlerin kalitelerinin Avrupa ve Türkiye ürünlerinin kalitelerinin 
karşısındaki durumu ise kabili münakaşadır. Gerek ithal bisikletlerin ka
litelerine karşı, tüketicimizin korunması ve gerekse kalite ve miktar 
olarak milli potansiyele sahip olan bu sektörün korunması açısından ted
birler alınmasının gerekli olduğu kanısındayız.

- temping Sorunu: Damping sorununun ve olgusunun tanımı 5. Beş Yıllık Plan 
Ö.t.K. raporunda verilmektedir.

Dünyanın birçok ülkesine yapıldığı gibi ülkemize de damping fiyatlarla 
bisiklet ihraç eden ve pazarlayan ülkeler arasında önde gelenler Hindis
tan, Çekoslovakya, Polonya ve Tayvan'dır. Bu ülkelerin ülkemize teklif 
ettikleri fiyatlar , Türkiye'de üretilen emsal modellerin yalnızca malze
me ve hammadde maliyetlerinin dahi altındadır. Örnek olarak, aşağıdaki 
kıyaslama yapılabilir.

Bisiklet Damping İhraç Fiyatı Yurt İçi İmalat ve
Tipi _____(FOB Bombay)  Hammadde Malzeme Maliyeti

26" Touring 31.90 US $ 68.60 US $
20" BMX 31.90 US A’ 71.07 US $

Arkalarında ilgili ülkelerin hükümetlerinin de bulunduğu bu dampinglerle 
tüketicinin korunduğunu düşünmek yanlıştır. Tüketici daha sonra, bir yan
dan kalite sorunları, diğer yandan da satış sonrası hizmetler sorunlarıy
la karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle hükümetimizin de dampinge karşı 
olacağına ve damping niteliği taşıyan bir ithalata karşı tedbirler ala
cağına inanmaktayız.

Bu konuda ilgililerin de dikkatli olmaları ve uluslararası fiyatlar dı
şında fiyatları kabul etmemeleri gerekmektedir.

- Garanti ve Muhatap Sorunu: Ülkemizde bisiklet sanayi yerleşmiş ve ge
lişmiş bir sanayi dalıdır. Geniş bir yatırım ve istihdam hacmına sahip
tir. Ayrıca, yine bütün yurt sathına yayılmış yedek parça dağıtımı ve 
bakım servislerinden oluşan geniş bir satış sonrası hizmetler ağı bu
lunmaktadır. Herhangi bir şikayeti olduğunda, tüketici karşısında muha
tap olarak yetkili bakım servisini, ürün ve yedek parça satıcısını ve 
nihayet üretici fabrikanın kendisini bulabilmektedir.

Oysa, ithal malı bir bisiklet alındığında, tüketicinin muhatabı yalnızca 
ithalatçıdır. Bunların hiçbirinin de satış sonrası hizmeti yoktur. Ay
rıca, yukarıda ithalat adetlerinden de anlaşılabileceği gibi ithalat 
bir veya birkaç partiden sonra kesilebilir. Bu durumda, alıcı karşısın
da hiç muhatap bulamaz.

- Bakım ve Yedek Parça Sorunu: Bisiklet de otomotiv ürünleri gibi uzun 
ömürlü mallardandır. Bu bakımdan gerekli bakım ve tamirlerinin yapıla
bilmesi için yedek parçalarının tedarik edilmesi ve bakım servislerinin 
bulunması gerekir. Oysa, ithal bisikletler için bu hizmetlerin varlı
ğından söz edilemez.



- İthal Araçlarda Ülke Şartlarına Uygunluğun Aranması: Ülkemizde bisiklet 
bir binek aracı olarak ve ağırlıklı olarak da kırsal alanlarda olmayan 
trafik düzeni ve binme kültüründen yoksun olarak kullanılmaktadır. Bi
siklete ikinci bir kişinin binmesi veya yük taşınması yaygın kullanım 
biçimlerindendir. Bu hususlar gözönüne alınarak, imal edilen bisiklet
lerin kadro, ön maşa, gidon, portbagaj ve hazneleriyle, fren sistemleri 
bisiklete ağır şartlarda hizmet gördürecek biçimde tasarlanmıştır. Söz 
konusu şartların ithal edilecek bisikleklerrte de aranması gerekir.

2. Yarı Ürün İthalatı

Sektörde yarı ürün ithalatı bisiklet, moped ve motosiklet parça ithala
tıdır. (CKD). Burada üzerinde durulması gerekli konu, CKD parçaların 
komple bir ürünün parçalara ayrılmış bir biçimde ithalatı olmadığıdır. 
Parça ithalatı, üretim teknolojisinin bir bölümünü oluşturan montaj mal
zeme ithalatıdır.

Tan İîrün (CKD parça) İthalatı

(CİF S)

Sıra No  Ana Mallar  1985 1986 1987____
1 Moped Parçası - 285.703.70 428.921.19
2 Motorsiklet Parçası 209.799 293.454.75 163.719.15
3 Bisiklet Parçası 509.050 938.039 1.028.426

3. Hammadde İthalatı

Sektörde 1985-1987 yıllarında üretim faaliyetleri için yapılmış olan ham
madde ithalatı aşağıda gösterilmiştir.

Hammadde İthalatı (CİF $)

Sıra No  Hammadde  1985 1986 1987
1 Sac - - 1.795
2 Çelik 6.551 8.719 25.957
3 Alüminyum Külçe 32.816 14.182 33.932
4 Kimyevi Malzeme 5.944 5.735 -
5 İşletme Malzemesi 20.166 6.435 23.960

4. İhracat

Sektörde yalnızca 1 firma 1985 yılında Mısır'a 130 adet FOB $ 104.000 tu
tarında motorsiklet ihraç etmiştir. Başka bir ihracat gerçekleşmesi bu
lunmamaktadır. Çünkü, 1985 yılında Mısır'a yaptığımız Motorsiklet ihraca
tı, Mısır'da ithal rejimi değiştiğinden devam etmemiştir. Talep 1985 yılı 
için 1000 adet olacaktı ve 100 adet 4 günde satılmıştır.



Yurtiçi talep belli bir seviyeye yükselmelidir. Bu şartlarda ihracat ger
çekleşir .

5. Stok Durumu

Sektörde, genelde mamul stokları talebe uygun olarak asgari düzeyde tutu
lur ve genellikle satışa göre ürkek ve tedbirli üretim programı yapıldığı 
için stok birikmeleri ekonomik kriz dönemlerinde dahi fazla olmaz. İstik
rarsız satışlar ani stok yaratır, bazen de aksi olur.

Stok Durumu (Bin TL)

Stoklar
Mamul 
Yarı Mamul 
Hammadde 
Diğer

1985
608.139
438.994

3.477.615
60.830

1986 1987
474.315
632.616

4.493.484
11.140

1.047.489 
1.622.510 
3.715.307

Toplam 4.585.578 5.611.555 6.335.306

6. Yurt İçi Tüketimi (Adet)

Sıra No Ana Mallar
1 Bisiklet
2 (4otorlu Bisiklet
3 Motorsiklet

1982 1983 1984
48209 68423 88928
43077 50418 57406
4310 4632 4159

1985 1986 1987
98567 101199 106232
47984 40453 45248
4638 2723 1828

7. Fiyatlar (TL)

Ana Mallar Hretici Fiyatı Toptan Fiyat Tüketici Fiyati
Bisiklet 99.500.- 110.000.- 122.000.-
Moped 515.000.- 575.000.- 635.000.-
Motorsiklet 916.000.- 1.008.000.- 1.108.800.-

Sektördeki bisiklet fiyatlarının Türkiye ve Dünya Fiyatlarının damping 
fiyatlar ile karşılaştırılması amacıyla örnek üç bisikletin muhtelif ül
kelerdeki fiyatları aşağıda sunulmuştur:



Cinsi Menşe Fiyatı US $ Açıklama
26" Touring Türkiye 180,50 Toptan Fiyatı
26" Touring Japonya 220,00 Tüketici Fiyatı
26" Touring İtalya 285,00 Tüketici Fiyatı
26" Touring Hindistan 31,90 İhraç Fiyatı

26" Roadster Türkiye 176,28 Toptan Fiyatı
26" Roadster Hindistan 32,90 İhraç Fiyatı

20" BMX Türkiye 173,90 Toptan Fiyatı
20" BMX İtalya 197,00 Toptan Fiyatı
20" BMX Tayvan 48,00 İhraç Fiyatı
20" BMX Hindistan 31,90 İhraç Fiyatı

8. İstihdam Durumu

İşgücü

YİİKSEK

ORTA

İŞÇİ

1985 1986 1987
Teknik 28 36 40
İdari 33 33 40

Teknik 116 133 142
İdari 152 160 171

Teknik 444 493 354
İdari 583 639 818

9. Sermaye Stoğu

İki Tekerlekli Araçlar Sektörü İçin Sermaye Stoğu 
(1987)

Yaş ________ Değer_______  Birikmiş Amortisman
6.7 36.274.000.000.- TL 9.896.000.000.- TL

10. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

1970'li yılların sonlarında özellikle imalatçı kuruluşları etkileyen ko
şullar nedeniyle, bisiklet, moped ve motorsiklet üretim ve satışlarında 
bir daralma olurken, 1980'li yılların ilk yarısında, ekonomik durumdaki 
gelişmeler, modernleşme eğilimleri, sağlıklı yaşama duyulan ilgi gibi 
faktörle ile yeniden gelişmeye başlamıştır. 1980-1985 döneminde yurtiçi 
bisiklet talepleri yıllık ortalama % 7,10'luk artışlar göstermiştir. 1986 
yılından itibaren gelişen ekonomik koşulların tüketici üzerindeki olum
suz etkileri, bu sektörde de kendisini göstermiş ve taleplerin gelişme
sinde bir duraklama olmuştur. 1987 yılında daha da artan ve hemen bütün 
dayanıklı mallarda kendini hissettiren talep daralması, 1988 yılında iç 
tüketimde kesin bir gerileme olarak kendini göstermiştir.



Yurt içi taleplerin yanında bisiklet sektörünün bugünkü durumu ile ilgili 
olarak, iki önemli sorun daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, yukarı
da da değinilen damping sorunudur. İkinci sorun ise yine damping fiyatlar 
ile ülkemize bisiklet satan ülkelerden, komple bisikletlerin parçalar ha
linde ve 87.12 G.T.Î.P.'dan ithal edilmesidir.

Ulaşım, spor ve sağlık yönünden çok yönlü, ekonomik ve yararlı kullanım 
imkanları olan ve başka bir ürünün ikamesi olmadığı gibi yine başka bir 
ürünle ikame edilemeyen bisiklet, moped ve motorsiklet kullanılmasının 
ve taleplerinin teşvik edilmesi, sektöre olduğu gibi tüketicilere de 
önemli yararlar sağlayacaktır.

11. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kıyaslama

Bugün bisiklet ve motorlu bisiklet, enerji tasarrufu ve ulaşım konusunda 
avantajlı konumdadır. Avrupa ülkelerinde bisiklet ve moped kullanımı ne
redeyse nüfusları ile eşdeğer sayalara ulaşmıştır. Petrol fiyatlarına ya
pılan zamlar otomobil kullanımını pahalı hale getirince ve çevre kirlen
mesine gösterilen önem hayatiyet kazanınca, başta Japonlar olmak üzere, 
gelişmiş ülkeler özel araçlarından inip, bisiklet ve mopede binmişlerdir. 
Bu araçların ekonomiye olan katkıları benimsenmiş ve gerek özel yol, park 
yeri gibi modern şehircilik yöntemleri ile gerekse trafik yasaları ile 
kullanım, teşvik edilmiştir. Petrol üreten ülkelerden biri olan İran'da 
dahi bu huaus bir devlet politikası olarak Şah zamanında benimsenmiş ve 
vatandaş benzin kullanmamaya teşvik edilmiştir. Büyük nüfuslara sahip, 
az gelişmiş, Uzak Doğu ve Güney Asya memleketlerinde ise emek yoğun bir 
sanayi dalı olması itibariyle bisiklet üretimi desteklenmiş ve özellikle 
bisiklet bu ülkelerin ana ihraç malı olmuştur.

Dünya'da son 10 yıldır bisiklet satı|ları rekor denecek seviyeye çıkmış
tır. Avrupa'nın her ülkesinde, Uzak Doğu'da, Hindistan'da, Amerika'da bi
siklet yolları genişletilmekte, sayıları artırılmakta, park yerleri yap
tırılmakta, iş yerine gidiş gelişleri teşvik etmek için bu saatlerde tra
fikte bisiklet sürücülerine öncelikle geçiş hakkı tanınmaktadır.

Dünya’nm en gelişmiş ülkelerinden olan Japonya, iç tüketimlerinin yıllık 
7,5 milyon adet mertebesine varmış olmasına rağmen, moped, bisiklet ve 
motorsiklet kullanımını hâlâ üst düzeyde teşvik etmekte ve sık sık parla
mento üyelerinin aktif olarak katıldıkları, . tekerlekli araç kullanımını 
geliştirici aktiviteler düzenlenmektedir.



III. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

1. Genel Politika

Sektörde, genel dış ticaret politikasına paralel olarak, döviz kazandır
mak ana hedeflerden biri olduğundan,gerek komple mamulün, gerekse bu ma
mulün imalatına giren ve fabrikaların ürettiği parçaların ihracatının bü
yüyerek devam edebilmesini sağlamak üzere, plan döneminde gerekli koşul
lar temin edilmelidir.

- Sektörde döviz kazandırılması temel alınarak, ihracatı geliştirici ve 
destekleyici tedbirler alınmalıdır.

- Yerlileştirmede, dış sermayeyi, özellikle A.T. ülkelerini çekecek 
tedbirler alınmalıdır.

- Atıl kapasitenin eldeki olanaklar kullanılarak, istihdamı arttırmak 
yönünden değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

- Komple moped, bisiklet ve motorsiklet (araç) ithalatına denetim uygu
lanmalıdır. Ünitelerin büyüklüğüne göre fon uygulaması başlatılmalı
dır.

- Sektörün gelişmesine engel olacak vergi zorlamaları konusunda tedbir
ler alınmalıdır.

- Yatırımı teşvik edici tedbirlerin sektördeki gelişmeyi sağlayıcı yönde 
devam etmesi sağlanmalıdır.

- Kredi faizleri gelişmeyi destekleyici yönde denetlenmelidir.

- Yerli parçaların ithalatında uygulanan fon, vs. diğer uygulamalarla 
maliyetleri artırarak iç ve dış pazarların daralmasına neden olmamalı
dır.

- Her yaşta sağlıklı yaşam için iki tekerlekli araç kullanımı, hükümet 
politikası olarak ele alınmalıdır.

a) Sağlık bakanlığı'nm sağlık politikasında,

b) Milli Eğitim Gençlik ve Spor bakanlığı'nün küçük yaşta çocukların 
dengeli biçimde hayata girmesinde eğitim ve spor faaliyetleri,

c) Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Belediyelerde her çeşit 
önemli yollarda bisiklet yolu inşasının proje safhasında ele alın
ması ve uygulanmasında,

d) İçişleri bakanlığı'nda trafik sorununun çözümü yönünde iki teker
leklinin öneminin kabulü ve bu amaçla problemlerin çözümü konusu 
gündeme getirilmelidir.



Bu konuda Avrupa ve dünya uygulamaları takip edilerek, Türkiye içinde de 
aynı uygulamaların yapılmasına gayret gösterilmelidir.

2. Talep Projeksiyonu

a) Yurt İçi Talep Projeksiyonu (adet)

Sıra
No fina mallar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1 Bisiklet 150000 170000 180000 200000 220000 240000 260000
2 motorlu Bisiklet 50000 55000 BOOOO 63000 65000 70000 75000
3 motorsiklet 2500 3000 3500 4 000 4 500 5000 5000

Kaynak: Firma Raporları
Not : Üretici kuruluşların pazar araştırmaları sonuçlarının ortalaması alındı

b) İhracat Projeksiyonu

Sektörde, bisiklet olarak yurt içi maliyetler ve hakim dünya fiyatları 
çerçevesinde ihracat öngörülmemiştir.

Moped olarak ihracat projeksiyonunun gerçekleştirilebilmesi için ihraca
tın önemli ölçüde teşviki, çeşitli kolaylıkların sağlanması ve maliyet dü
şürücü ve kaliteyi artırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir.

AT ülkeleriyle sıkı ihracat bağlantılarının kurulmasına çalışmak, hem AT 
üyeliğimizi kolaylaştıracak hem de ihracatımız için geniş bir pazar sayı
lacaktır. Bu sebeple, AT ülkelerine yönelik bağlantılar için devlet-sek- 
tör işbirliği va çeşitli araştırmalar-, teşvik ve kolaylıkların sağlanması 
demektir.

Sıra
No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1 Motorlu bisiklet - 300 350 400 400 450 500
2 Yedek Parça(FOBS) 100000 150000 175000 200000 225000 250000 275000

Örneğin Hindistan'da teşvik % 40 civarında tanınmaktadır. Bu itibarla, 
bisikletlerde 60-90 $, mopedlerde 200-340 S gibi çok cazip fiyatlar gün
deme gelmektedir.



c) Toplam Talep Projeksiyonu (adet) 

Sıra
No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1 Bisiklet 150000 170000 180000 200000 220000 240000 260000
2 Motorlu Bisiklet 50000 55300 60350 63400 65400 70450 75500
3 Motorsiklet 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5000
4 Yedek Parça(FOBSB) 100000 150000 175000 200000 225000 250000 275000

3. Üretim Hedefleri

Yurt içi talebin ülke imkanlarıyla karşılanması, bunun yanısıra ihracata 
da ağırlık verilmesi hedeflenmelidir. Ancak, üretim adetleri yükseldikçe, 
geçmişte olduğu gibi enerji ve hammadde darboğazları ile karşılaşılmaması 
için enerji ve hammadde konusunda başlamış olan yatırımların tamamlanıp, 
yenilerinin de en kısa zamanda devreye sokulmasına çalışılmalıdır.

Sektörde yurtiçi talep tahminlerimize paralel olarak önümüzdeki yıllar 
için öngörülen üretim hedefleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Üretim Hedefleri (Adet)

Sıra
No Ana Mallar

Bisiklet 
Motorlu Bisiklet 
Motorsiklet

1988
150000
50000
2500

1989
170000
55000
3000

1990
180000
60000
3500

1991
200000
63000
4000

1992
220000
65000
4500

1993 1994
240000 260000
70000 75000
5000 5000

İbretim değeri (Milyon TL)

Sıra
No
1
2
3

Ana Mallar
Bisiklet 
Motorlu Bisiklet 
Motorsiklet

1988
15960
25750
2285

1989
17400
28325
2742

1990
18600
30900
3199

1991
20750
32440
3656

1992
25110
33475
4113

1993 1994
33600 44080
36050 38625
4570 4570



4. İthalat Projeksiyonu

a) Komple Araç İthalat Projeksiyonu

Komple moped ithalatı tiplere göre değişik fonlu olarak 
serbest bırakılmalı, yuftiçi serbest rekabet ortamında, milli sanayie ve 
lisans ve patent anlaşmalarıyla sürdürülen üretime sekte vurmayacak şe
kilde sürdürülmelidir.

Komple araç ithalatı konusundaşu sorunlar ele alınmalıdır:

- Garanti ve muhatap sorunu,
- Yedek parça ve bakım sorunu,
- Ülkenin ekonomik ve coğrafi ve tabiat şartlarına uygunluk sorunu,
- Damping sorunu

b) Yarı Ürün İthalat Projeksiyonu

Yıllara Göre CKD İthalat Projeksiyonu CİF $ olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

Sıra
No Ana nallar 19B3 19Ş9 1990 1991 1992’ 1993 1994
1 Bisiklet 1391 1534 1742 19D0 2027 2200 2312
2 Notorlü Bisiklet 938.45 1130.2 1193.3 1306.4 1396.05 1488.15 1553.7
3 Motorsiklet " - _ _ _ _ _

Bilindiği gibi CKD ithalatı ile % 75-85'e varan yerli parça kullanılarak, 
üretim yapmak mümkündür.. Bu durum yarı ürün ithalatı ve yerli üretilen 
araçların yedek parça ithalatını da düşürmektedir. Dolayısıyla, komple 
ithalat yerine CKD yarı ürün ithalatı yerli üretime destek olacak, teşvik 
edecek ve -kaliteyi arttıracak şekilde özendirilmelidir.

c) Hammadde İthalat Projeksiyonu

Yerli hammadde imkanlarının arttırılması yolunda tedbirler alınmalıdır. 
Yurt içinde bulunmayan veya yetersiz kalan hammaddenin temini yolunda it
hal imkanlarının ürün maliyetlerinin aşırı yükselmesine yol açmayacak şe
kilde kullanılması ve teşvik verilmesi yolunda yeni düzenlemeler yapıl
malıdır.

Hammadde ithalatı projeksiyonu CİF $ bazında aşağıdaki tabloda verilmiş
tir:



Sıra
No Ana Nallar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1 Saç 28000 33000 37000 39500 41000 45500 48000
2 Çelik 10000 12000 13000 14000 14500 15000 15000
3 Alüminyum 20000 22000 23000 23500 24000 25000 26000
4 Kimyevi Madde 23000 24000 25000 26000 26000 27000 27000

Uygulanması Gereken Teknoloji ve Üretim Girdileri

a) Üretim Teknolojisi

imalat, ara montaj ve montaj safhalarında imalat adetlerinin elverdiği 
ölçüde otomasyona yöneltilerek imalat süreleri azaltılmalı, maliyetler, 
prodüktivite arttırılarak, düşürülmeli ve kalitenin yükseltilmesi sağlan
malıdır. Bu amaçla, bu konudaki yatırımlar teşvik edilmelidir.

b) Araç Teknolojisi

imal edilen araçlarda teknolojik bir takım değerler dünya İTA (İki Teker
lekli Araç) Sanayiinin gelişmeleri paralelinde aranmalıdır. Firmaların 
bu şartları yerine getirebilmeleri için gerek ana imalatçı firmaya, ge
rekse yan sanayiye imalat ve yatırım kolaylıkları sağlanmalıdır. Yurt dı
şına araç ve yedek parça satılmasını kolaylaştırmak amacıyla dünya ve 
özellikle AET ülkelerinin aradıkları nitelikler takip edilerek, ana fir
ma ve yan sanayi imalatının bu paralelde olması sağlanmalıdır.

c) Üretim Girdileri

İTA üretim girdilerinde özellikle hammadde sorunları vardır, istenilen 
kalitede malzeme bulunamaması gerek imalatın kalitesini düşürmekte, ge
rekse yerli oranın istenen seviyede tutulması yönünden problem yaratmak
tadır. Özellikle, istenen kalite ve ebadlarda sac ve boru imalatı üzerin
de durularak, gereksinmelere göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sektörde modernizasyon, yeni model çalışmaları ve kalite arttırıcı yatı
rımlara yönelme beklenmektedir. Daha yoğun, teknolojik yatırımlar ise 
talep gelişmesi halinde (İç Pazar ve Dış Pazarda) irdelenebilecektir.
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IV. YATIRIM PROGRAMI

1. Eklenecek Teni Kapasiteler

Kapasite yatırımı yapılmayacak, sadece yenileme modernizasyon değişiklik
lerine yer verilecektir.

2. Yatırım Programı

(1987 fiyatlarıyla Milyon TL)

Projenin adı Dış. Toplam Dış. Toplam
Modernizasyon 150 250 150 350
Yeni model 150 250 150 400
Kalite arttırıcı 100 150 100 250

Toplam 400 650 400 1000

Yatırım projeleri,, kapasite artırımı modernizasyon, yenileme, darboğaz
giderme, yeni model, kalite artırıcı yönde değerlendirilmeli ve yabancı
sermaye yatırımını teşvik edici tedbirler alınmalıdır.

3. Yatırım Programının Sonuçları

Yeni yatırım programında uygulanacak, modernizasyon;yeni model, kalite
artırıcı projelerin toplam değeri 650 milyondur.

Bu yatırım neticesi olarak;
- Mevcut kapasite artırılmalıdır, tesislerde mevcut makina ve teçhizat 

yeni ve modernleriyle değiştirilmelidir.
- Eskimiş olan araç modellerinin yerine yenileri ikame edilmelidir.
- Yerlileştirmelerde karşılaşılan darboğazların giderilmesine çalışılma

lıdır.
- Mevcut standartlar da yeniden gözden geçirilerek uluslararası uygulama

lar doğrultusunda kalite, yurt içi ve dışı rekabeti sağlayacak ve ihra
catı -artıracak . şekilde yükseltilmeye çalışılmalıdır.

- Motor vs. gibi ana parçalar yerli imal edilmeli ve döviz tasarruf oran
ları' ar tır ılmalıdır .

- Ortaklık, patent-lisans anlaşmalarına sağlanacak kolaylıklarla yabancı 
sermaye ve teknolojilerin ülke içi yatırıma teşvik edilmesi sağlanmalı
dır. Son yıllardaki koşullar nedeniyle firmalar yatırıma yönelmemekte 
üstelik bu tür yatırımlar çok pahalı olduğu için buna firmaların güçle- 
ride yetmemektedir.



-Ayrıca alıcının da gücü yetersiz kaldığından moped, motosiklet ve bi
siklet hem karayolu taşımacılığında ekonomik hemde karayolu trafiğinde
ki darboğazı önleyici niteliktedir. Bu sebeple lüks tüketim yerine bu 
tür araçların kullanılması milli ekonomimiz açısından faydalı olacağı 
gözönüne alınarak bu sektördeki yatırımların teşvik edilmesi ve maliye
ti düşürücü tedbirlerin alınması gayreti içine girilmelidir.

VI. SAĞLANACAK YARARLAR

1. Katma değer olarak, üretilen mamül için münhasıran fabrika bünyesinde 
oluşan vergi, amortisman, genel giderler, ücretler, kâr gibi unsurlar
dır. Dar anlamda ele alındığında, üretim girdisi olarak gerekli parça
ları kendi bünyesi içinde üreten fabrikaların katma değeri, bu parça
ları yan sanayiden temin eden fabrikalara oranla daha yüksek olabil
mektedir. Bu tür bir bakış yetersiz kalacağından sektör bazında ele 
alındığında, yan sanayi kuruluşlarında meydana gelen katma değerin de 
hesaba katılması gerekir.

Özetle; bir taşıt üretimi için kullanılan ithal parçaların dışındaki tüm
üretim değerleri sektörün gerçek yurt içi katma değerini ifade eder. Bu
değerde ortalama % 40 civarındadır.

2. Dış Ticarete Etkisi

a) Toplam Mal İthalatı Talebi

Toplara 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Yatırım malı 192307 _ 192307 _ _ _ _ _
Hammadde 314 35 41 44 46 47 49 51
Yarı ürün CKO 4395 428 541 586 631 699 744 766
İthalat toplamı 197016 463 582 630 677 746 793 817
İhracat toplami 1375 100 150 175 200 225 250 275
Dış ticaret dengesi -195641 -363 -432 -455 -477 -521 -543 -242

Yerlileştirme çalışmalarını sürdüren sektörümüz her yıl yıllık ithalatı
nın % 10'luk kısmını azaltarak yerli, yurt içinden temin etmeyi program
lamıştır.

Ancak yukarıdaki tabloda görüleceği üzere ithalat için ödenen dövizin bü
yük bir yüzdesinin yapılan ihracatla karşılanması doğrultusunda tedbirler 
alınmalı ihracatı teşvik edici mahiyette kolaylıklar sağlanmalıdır.

Not: 4.ithalat projeksiyonu tablodaki rakamları % 10 azaltmaktayız.



b) İthalat İkamesi

w o p e D_______________________ 1988 1989 1990 1991 1932 1993 1934
üretim hedefi 50000 55000 60000 63000 65000 70000 75000
üretim için gerekli
yan ürün ve malzeme 988.45 1130.2 1193.3 1306.4 1395.05 1486.15 1553.7
ithali CİF $
Komple araç ithali CİF $ - -

Sektörde mamul üretimi için gerekli malzemeler yerine komple araç ithal 
edilmesi daha fazla döviz çıkışına neden olmaktadır.

B İ S İ K L E T  1968 1989 1990 1991 1992 1993 1994
üretim hedefi 150000 170000 180000 200000 220000 240000 260000
üretim için gerekli
yarı ürün ve malzeme 450 550 600 650 700 750 800
ithali CİF $ (000)
Komple araç ithali CİF $ - - - - - -

3. İstihdama Etkisi ve
Sektördeki mevcut kapasite plan dönemi içerisinde iç pazar talebi/ihra
cat! » kapanamayacagına göre sektörde istihdam yaratıcı önemli yeni yatı
rım düşünülmemektedir. 0 nedenle yaratılacak iş hacmi çok fazla büyük 
gözükmemektedir.

VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

1. Vergiler

Vergi denetlemelerinin özellikle küçük imalatçıları da kapsayacak biçimde 
yaygınlaştırılması ve vergisiz çalışma ortamlarını önleyecek tedbirler 
alınması. Böylece haksız rekabetin ve kalitesiz üretimin önlenmesi sağla
nacaktır.

2. Sektörde Sermaye Yapısı

Sektör tüm dünya piyasalarında üretilen mamüllerle karşılıklı olarak bü
yük bir rekabetle karşı karşıyadır. Bu sebeple çok yoğun bir araştırma 
ve çok geniş bir sermayeye ihtiyaç göstermektedir. Oysa ülkemizde bu sek
törde sermaye yetersizdir. Bu sebeple firmalar hem gelişemeraekte hem de 
dışarıya açılmada başarılı olamamaktadırlar. Bu sermaye açığının yabancı 
sermaye ile karşılanması ve bunun için öncelikli olarak tüm tedbirlerin 
alınıp teşviklerin uygulanmasında yarar vardır.



3. Yatırımların Finansmanı

Bir önceki bölümde bahsedildiği gibi bu sektörde sermaye yetersizliği 
vardır. Oysa gelişebilmek için çok büyük yatırımlara ihtiyaç gösteren 
firmaların mali bünyelerinin bozuk oluşu ve öz sermaye yetersizlikleri 
bu yatırımların öz kaynaklarla finansmanına imkan vermemektedir.

Bunun için bu sektörde yapılacak yatırımlarda iç ve dış kredi kullanımı 
şart olmaktadır. Devlet kredi kullanımını kolaylaştırıcı kredi faizle
rini en düşük seviyede tutacak tedbirleri almakta acele olarak harekete 
geçmelidir.

4. Krediler

Halen çok yüksek olan kredi maliyetleri hafifletilmelidir. Sektörün kredi 
kaynakları yerli bankalardır. Bir diğer kaynak ise tahvil çıkartılmasıdır. 
Ancak her iki durumda da firmaya uygulanan kredi faizlerinin yüksek dü
zeyde oluşu sanayinin hızını kesmektedir. Bu açıdan kredi faizlerinin tek
rar gözden geçirilmesinde yarar vardır.

Ayrıca dış ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu sektörün alıcılarını fi
nanse eden kuruluşların kurulmasını sağlayıcı gelişmeleri araştırmak da 
yararlı olacaktır.

5. Standardlar ve Kalite Kontrolü

a) Standardlar

b) Kalite ve Kontrolü

- İhracatın teşvik edilmesi
Şirketlerde kalite kontrol teşkilatlanması

- Merkez laboratuarlar
- Kontrol cihazları ve aletlerin teşvik edilmesi

6. Pazar İmkânları

İç pazarda iki tekerlekli araç kullanımını geliştirecek acil politika ve 
önlemlere ihtiyaç vardır.

İki tekerlekli araç kullanımı, ekonomikliği, trafik açısından uygunluğu 
ve aynı zamanda sağlık ve spor konularına hizmet etmesi bakımından bütün 
dünyada üst düzeyde teşvik edilmektedir. Bu nedenle ülkemizde de ulaşım, 
ekonomi, sağlık ve spor başlıklı politika ve programların oluşturulması 
ve muhtelif yayın araçlarıyla da bu programların halka intikal ettirilme
si gereklidir.

Yol ve sair ulaşım hatlarının emniyetli bisiklet kullanılabilir duruma 
getirilmesi amacıyla eğitim ve trafik düzenlemeleri temin edilmelidir.



Günümüz ekonomik koşulları gözönüne alınacak olursa moped.ler ulaşım açı
sından hem ekonomik hem de pratiktir. Bu açıdan pazar imkanlarının zor
lanması ve satışların teşviki gerekmektedir. Oysa gün geçtikçe artan ma
liyetler bu pazarı zorlamaktadır. Türkiye ekonomisinin yararı ve trafik 
anarşisinin önlenmesine katkısı açısından tüketicinin alım gücünü kredi, 
borçlandırma vs. gibi çeşitli yollarla arttırmanın yollarına bakılmalı
dır. Maliyetlerin düşürülmesi için millileştirme politikaları uygulanma
lıdır.

7. İhracatı Teşvik Edici Tedbirler

Bugün dünya pazarlarına Hindistan, Taivan gibi ülke firmaları hakim ol
maktadır. BTT 88-11 no.lu formda bildirilen ve bu ülkelerce dünya pazar
larına teklif edilen fiyatlardan da anlaşılacağı gibi söz konusu hakimi
yetin altında bu ülkelerin bisiklet ihracatına olan büyük katkıları bu
lunmaktadır. Ülkemizde de bisiklet ihracatının gerçekleştirilebilmesi 
için imalatçılarımızın, bu ülkelerin fiyatlarıyla rekabet edebilecek bi
çimde desteklenmesi zorunludur.

Mamülün ihracatında yanlız fiyat uygunluğu ve kalite yetmemekte, yedek
?arça ve etkin servis teşkilatınında kurulup desteklenmesi gerekmektedir, 
hracat için dış piyasada rekabetin çok yoğun olduğu gözönüne alınırsa 
ve ihracatın ülkemiz açısından yararı da hesaplandığında, ihracat açısın
dan şimdiye kadar sürdürülen teşvik tedbirlerinin daha da arttırılarak 
sürdürülmesi gerekmektedir. Bu açıdan, orta vadeli düşük faizli krediler, 
vergi iadeleri, ihracat sigortası uygulamalarının tekrardan gözden geçi
rilerek üreticinin yararına hazırlanması ve işlemlerde akışın hızlandı
rılması için gerekli tedbirlerin sürdürülmesinde yarar vardır.

8. Pazarlama Sorunları

Mamullerin ağırlıklı olarak hitap ettiği kesim ve bu kesimin gelir düzeyi 
nedeniyle satışlar uzun vadeli ödeme programlarıyla yapılabilmektedir. 
Bu durum üretici firmaları, nihai tüketicileri de finanse etmeye zorla
maktadır. Üretici firmalar halen tüketici yararına kendi imkanlarının da 
üzerinde kredi sağlamaktadır. Gelişen ekonomik şartlar nedeniyle üretici 
firmalar tarafından sağlanan imkanlar yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu 
imkanların artık "Tüketici Kredileri" ile de desteklenmesi zorunlu hale 
gelmiştir.

Ülkemizde genel olarak pazarlama süreci şu seyri izler;

Üretici firma/genel dağıtıcı/bayiler.

Ülkemizde alım gücünün düşüklüğü talebi azaltırken öte yandan şirketlerin 
mali zorluklar karşısında aldığı kredi faizlerinin yarattığı mali sıkın
tılar ve üretimde yetersiz artışlar firmaları zor durumda bırakmaktadır, 
bu açıdan;

- Üretici firmalara uygun şartlarda kredi sağlanması



- Tüketiciye (tüketici kredisi gibi) alım kolaylığı getiren tedbirlerin 
alınması

- Vadeli satışların genişletilmesi
- Firmalara destek sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca firmaların mallarını taşıma, ambalajlama depolama ve pazarlama 
teşkilatıda fiyatları arttırıcı unsurlardandır. Bu açıdan genel ambalaj 
firmaları kurup taşıma konusunda yardımcı olmaları veya bu tür fiyat ar
tırıcı konularda vergi indirimine gitmelerinde veya fiyatların arttırıl
masını önleyici tedbirler almasında yarar vardır.

9. Ortak Pazar Karşısında Sektörün Durumu

a) Ortak pazar (OP) karşısında sektörün rekabet edebilmesi için ürünleri
ni OP ülkelerindeki firmalar ile eşit kalite ve maliyetlerle imal ede
bilmesi gerekir. Firmalarımız halen işgücü prodüktivitesi, yerlileş
tirme ve uygun kapasite kullanımı üzerine yoğun çaba sarfetmektedir- 
ler. Bu çalışmaların hükümetçe de desteklenmesi gerekir.

b) Yerlileştirme ve kaliteli yerli parça temini ile ilgili programların 
hızlandırılması için yan sanayii de destekleyecek politikalara ihtiyaç 
vardır.

10. Prodüktivite (Verimlilik)

Kişi başına üretilen araç sayısı veya kişi başına ciro olarak ele alındı
ğında verimliliğin diğer büyük ülkelere nazaran çok düşük olduğu görülür. 
Bu biraz da talep düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. Yeterli talep olmayın
ca üretim de düşmektedir. Ayrıca moped sektöründe talep artışları sezon
luk değişiklikler gösterir. Bu açıdan bahar ve yaz aylarında üretim ar
tarken kış ve sonbaharda düşüşler görülür. Bu da tüm işletmeleri üretimin, 
az olduğu dönemlerde verimsiz olmaya iter.

Bunun haricinde verimliliğin arttırılmasına yönelik ve hükümetçe destek
lenmesi öngörülen önlemler şöyle sıralanabilir;

- İş akışı ve çalışma yöntemlerinin incelenmesi
- Yönetici ve işçilerin eğitilmesi
- Üretim araçlarının verimli bir şekilde kullanılması ve yenilenmesi
- Sürekli bakımlarının planlı bir şekilde yapılması
- İşçi-tşveren işbirliğinin sağlanması

11. Diğer Sektörlerle Fiziksel İlişkisi

Hizmet sektöründe, ekonomik ve uygun ulaşım amacıyla iki tekerlekli araç
ların kullanımını yoğunlaştıracak bütçelerin desteklenmesi.



12. Endüstride Yabancı Sermaye

Akılcı bir yaklaşımla yabancı sermayeden yararlanıp zararlarından korunu-
labilir. Yabancı sermayenin böyle ele alınarak ülkemiz açısından yararla
rı gözönünde tutulursa bunun sağlanması için şu tedbirler alınmalıdır;
- Yabancı sermaye konusundaki liberal bakış açısı devam ettirilmelidir.
- Hükümetlerce bu konuda kolaylık sağlayıcı kanun değişiklikleri yapıl
malı ,

- Yerli ve yabancı sermaye arasında eşit muamele yapılması ilkesine uyul
ması sağlanmalıdır.

- Aktif yabancı sermaye politikası izlenmeli yani beklemek yerine serma
yeye gitmek

- Türk ekonomisinin potansiyelini yurt dışında tanıtmak
- Yabancı sermayeyi çekici teşvikler konup ve .itici uygulamalar kaldırıl
malıdır.

13. Motor ve Aktarma Organları

İki zamanlı motorlar (2 tekerlekli araçlar)

14. Araştırma Geliştirme (AR-GE)

a) Araştırma geliştirmenin önemi ve dünya ülkeleri ekonomisindeki yeri
b) Araştırma-geliştirmenin Türkiye'deki yeri
c) Otomotiv sanayiinde araştırma geliştirme (AR-GE)
d) Öneriler teşvik tedbirleri

- Kalkınma teknolojik gelişmeyle özdeştir. Araştırma geliştirme de bu 
teknolojik gelişmenin en önemli girdisidir. Bu bakımdan ülkemizde 
de bu tür çalışmaların önem verilerek desteklenmesi gerekmektedir.

Bunun için;
- AR-GE yatırımları teşvik edilmeli (ucuz kredi, vergi indirimi ve 
diğer gibi)

- AR-GE ithalatlarında (gümrük muafiyeti, döviz tahsisi, işlemlerde 
sürat ve kolaylık gibi) teşvikler yapılmalıdır.

- Numune ihracatına kolaylık sağlanmalıdır.
- Yurt dışı fuarlar için AR-GE merkezlerine üyelik teşvik edilmeli, 
döviz tahsisi ve çıkış izni verilmelidir.

- AR-GE grupları ile ilişkiler gerçekleştirilmelidir.

15. Yan Sanayi

Ana sanayinin yan sanayiden faydalanma nedenleri; bir mamul parçasının 
fabrikada üretilmesi bazen dışarıda üretilmesinden çok daha pahalıya gel-



inektedir. Çünkü fabrikanın az miktarda veya ufak bir parçaya işgücünü 
sermayesini ve kalıpların bağlanması zaman kaybetmesi anlamına gelebi
lir. Bu sebeple ufak ancak belirli konularda uzmanlaşmış yan sanayici
lere işini yaptırması Ijem zaman ve emek tasarrufu sağlayacak hem de 
önemsiz gibi görülen ancak gerekli olan bir parça için sermayesini ka
lıba yatırmamış olacaktır. Bu sebeple ana sanayici bazı malzemelerin 
üretiminde uzmanlaşmış yan sanayici ile çalışmaktadır.

16. Enerji Tasarrufu ve Çevre Sorunu

Konuya moped kullanımı açısından bakıldığında otomobil kullanımına göre 
bu tip araçların kullanılması enerji tasarrufu açısından çok yararlıdır 
Kitle taşıma araçlarının yanısıra, bu tip araçların (çok yakıt ihtiyacı 
göstermemesi nedeniyle) faydalı bir taşıma aracı olarak teşvik edilmesi 
yararlıdır. Kullanıcılar için de uygun trafik düzeni getirilmelidir.

Ayrıca bir de eksozlardan çıkan dumanların hava kirliliği açısından ne 
kadar zararlı olduğu düşünülecek olursa hem ülke ekonomisine katkının 
enerji tasarrufu yoluyla sağlanması hem de alım gücü açısından daha uy
gun olması ve hem de en az düzeyde benzin kullanması dolayısıyla hava 
kirliliğini asgari düzeyde tutması açısından bu sektörün desteklenmesi 
gerekmektedir.



EK : t

KARAYOLU TAŞITLAR! IKALAT SANAYİİ 

Tablo -1 ÛRETIH VE KAPASİTE KULLANIN ORAN! ( Adet )

* Değişin
URUN 1997 1988 1989 1 1990 1988/1987 1989/198811990/19891ı :

!Üretin 159 114 177 1 281 -28,30 55,26 1 58,76 1
Çekici 1 Kapasite 4000 4000 4000 1 4200 0,00 0,00 5,00 1

İK.K.O, 3,98 2,85 4,43 1 6,69 -28,30 55,26 51,20 1

!Üretim 13386 12766 11614 1 1667 1 -4,63 -9,02 43,54 1
Kanyon 1 Kapasite 49140 49640 49840 1 58440 1,02 0,40 17,26 1

İK.K.O, 27,24 25,72 23,30 1 28,53 -5,59 -9,39 22,42 1

lUretin 7580 7282 7400 1 10560 -3,93 1,62 42,70
Kamyonet [Kapasite 19000 nnnn 17000 l 25100 -10,53 0,00 47,65

İK.K.O. 39,89 42,84 43,53 l 42,07 7,37 1,62 -3,35

[üretim 9026 6412 5953 -1 8105 -20,11 -7,16 35,15
Ninibus İKapasite 10500 13500 13500 1 22800 28,57 0,00 68,89

İK.K.O. 76,44 47,50 44,10 1 35,55 -37,86 -7,16 -19,38

1 Üretin 1137 1078 1115 1 1689 -5,19 3,43 51,48
Otobüs İKapasite 4300 4600 4600 1 4500 6,98 0,00 -2,17

İK.K.O. 26,44 23,43 24,24 1 37,53 -11,37 3,43 54,85

! liretin 1434 1449 1984 1 4288 1,05 36,92 116,13
Hidibus İKapasite 4860 5460 5460 1 4750 12,35 0,00 -13,00

İK.K.O. 29,51 26,54 36,34 1 90,27 -10,06 1 36,92 148,43

lUretin 107185 120796 118314 l 167556 12,70 1 -2,05 41,62
Otomobil 1 Kacasi te 102000 127000 143000 1 220000 24,51 1 12,60 53,85

İK.K.O, 105,08 95,1! 82,74 1 76,16 -9,49 1 -13,01 -7,95

İbretin 138907 149897 146557 l 209150 7,91 1 -2,23 42,71
TOPLAN İKapasite 193800 221200 237400 l 339790 14,14 1 7,32 43,13

İK.K.O. 71,68 67,77 61,73 1 61,55 -5,46 1 -8,90 -0.29

Not : 1987 yılında üretime başlayan bir firmanın otobüs üretimi tabloya ilave edilmiştir.



EK : 2

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SAHAYI İ
Miktar: Adet

lablo : 2 İTHALAT Değer :1000$

Irün
1988 Yılı 1989 Yılı 1990 Yılı (1989/1988) (1990/1989)

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer % *

Sekici 28 1295 95 4945 269 16781 281,85 239,35
<amyon(*) 413 21812 361 18703 1911 24132 -14,25 29,03
<amyonet - 1524 4830 6301 33306 - 589,57
Otobüs 549 12027 - - 142 14891 - -

Otomobil 4665 40122 6854 85994 72215 568904 114,33 561,56
Minibüs - 470 4484 864 9000 - 100,71
Midibüs - 16 150 21 198 - 32,00

TOPLAM 75256 119106 667212 58,27 460,18

Aksam "Parça 349581 269642 506076 -22,87 87,68
Diğerleri 66923 34457 57257 -48,51 66,17

SEKTÖR TOPLAMI 491760 423205 1230545 -13,94 190,77

(*) Damperler kamyon ithalatına dahildir.

KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ
Miktar: Adet

Tablo : 3 İHRACAT Değer : 1000$

ürün
1988 Yılı 1989 Yılı 1990 Ylll (1989/1988) (1990/1989)

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer * *

çekici _ 12 320 - _ - -
Kamyon 82 1821 302 15038 147 11817 725,81 -21,42
Kamyonet - 60 321 39 418 - 30,22
Otobüs 35 1750 115 13208 144 19649 654,74 48,77
Otomobi1 6818 32826 8474 40743 6122 40392 24,12 -0,86
Minibüs - 235 2577 84 745 - -71.09
Midibüs - 38 930 - - - -

TOPLAM 36397 73137 73021 100,94 -0,16

Aksam Parça 
Diğerleri

76647
8157

80794
3974

90287
3468

5,41
-51,28

11,75
-12,73

SEKTÖR TOPLAMI 121201 157905 166776 30,28 5,62
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