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OTOMOTİVDE
DÖNÜŞÜM 
BAŞLIYOR

 Türkiye'nin hem 

ihracatında hem de ürettiği 

katma değerde lokomotif 

sektörleri arasında yer 

alan otomotiv endüstrisi 

büyük bir dönüşüm içinde. 

Alt yapısını Endüstri 4.0’a 

uyarlamayı planlayan 

büyük ölçekli yan sanayi 

firmaları pazarda kalıcı 

olmak ve global pazarda 

rekabet edebilmek için 

Ar-Ge’ye odaklanıyor. 

Birçok ana sanayi firması da 

elektrikli araçlara yönelik 

projelere yöneliyor. 
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MİLYAR DOLAR
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O
tomotiv endüstrisi, küresel 

ölçekte sürdürülebilirlik ve 

verimlilik konuları başta ol-

mak üzere son yıllarda birbiri 

ardına gerçekleştirdiği çalışmalarla değişi-

me en yakın sektör durumunda. Özellikle 

Endüstri 4.0 ile birlikte uluslararası arenada 

elektrikli araçlar, sürücüsüz araçlar, batarya 

teknolojileri, otomotiv elektroniği, mal-

zeme testlerinin yanı sıra sıfır emisyon ve 

sıfır kaza çalışmaları öne çıkıyor. Dolayısıyla 

yerli tedarikçilerin de bu konularda hangi 

noktada olduğunu sorgulayarak ilerlemesi 

gerekiyor. Diğer yandan İngiltere, Almanya, 

Norveç, Fransa ve Çin’in benzinli ve dizel 

araç kullanımını yasaklama planları, büyük 

bir vizyon değişimini beraberinde getiriyor. 

Sektör temsilcilerine göre artık oto-

motiv şirketlerinin geleneksel üretimini 

yeni trendlerle geliştirmesi bir tercih de-

ğil, zorunluluk. Alt yapısını Endüstri 4.0’a 

uyarlamayı planlayan büyük ölçekli yan 

sanayi firmaları, pazarda kalıcı olmak ve 

global pazarda rekabet edebilmek için 

Ar-Ge’ye odaklanıyor. Birçok ana sanayi 

firması,  elektrikli araçlara yönelik projele-

re yöneliyor. Yan sanayii firmaları da ana 

sanayilerin iş birliğiyle ürünlerini uzun 

vadede yollarda daha fazla görülecek ve 

elektrikli ve otonom araçlara göre uyarla-

mak için yatırımlar yapıyor. Birçok üretici, 

dönüşüme yönelik adımları elektrikli araç 

projeleriyle atıyor. 

Sektördeki değişimi 'yeni sanayi dev-

riminin' önemli bir adımı olarak gören uz-

manlar, 2025 yılı itibarıyla sektörde bulut 

teknolojileriyle donatılmış, nesnelerin in-

terneti ile ağa bağlanmış, sürüş güvenliği 
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de faaliyet gösteren ana sanayi firmaları 

küresel ölçekteki tüm operasyonlarında 

değişim için gereken çalışmaları belirli bir 

program dahilinde yapıyor.

Birçok KOBİ Endüstri 4.0’ın

uzağında üretim yapıyor

Aynı şekilde sektöre küresel ölçekte 

hizmet veren yan sanayi firmalarında da 

benzer çalışmaları görmek mümkün. Fakat 

Türkiye otomotiv endüstrisindeki yerli yan 

sanayi oyuncularının tamamı için aynı tes-

piti yapmak şimdilik mümkün görünmü-

yor. Bu alana yönelik parça üreten birçok 

KOBİ'nin Endüstri 4.0 süreci ve dijitalleşme 

adımlarının çok uzağında üretim yaptı-

ğı yönünde tespitte bulunan uzmanlar, 

üretim hatlarında teknolojik dönüşüme 

ağırlık veren firmaların yeni nesil araçlar 

üreteceği görüşünde birleşiyor. Diğer yan-

dan, Türkiye otomotiv sanayii 2018 sonu 

itibarıyla globalde en büyük 15’inci araç 

üreticisi konumunda. Bununla birlikte Av-

rupa’da ise otobüs üretiminde birinci, hafif 

ticari araç üretiminde üçüncü ve otomobil 

üretiminde ise yedinci sırada yer alıyor. 

Araştırmalara göre, 2030 yılında üretilen 

araçların yüzde 18’i tam elektrikli, yüzde 

41’i ise hibrit olacak.  Türkiye’nin yan sanayi-

deki avantajlarından birini, düşük maliyetle 

üretim yapılabilmesi oluşturuyor. 

Benzinli ve dizel motorlu 

araç üretimi azalacak

Türkiye ucuz iş gücünün de etkisiyle 

Avrupa’dan yaklaşık yüzde 30 daha ekono-

mik üretim yapıyor. Fakat Avrupalı üretici-

lerin Endüstri 4.0'a geçmesiyle Türkiye'nin 

bu avantajını kaybetmeye başladığının altı 

çiziliyor. Sektör temsilcilerine göre Türki-

ye’nin rekabet avantajına sırtını dayadığı 

güç ortadan kalkıyor ve bu durum üretici-

ler için bir tehdit oluşturuyor. Yeni tekno-

lojilerle üretimde kâr marjının yükselece-

ğini dile getiren uzmanlar, dolayısıyla yan 

sanayiye yönelik üretim yapan firmaların 

2018/2019 Yılları Üretim

Otomobil Üretim ve İhracat (x1000)(OCAK - MAYIS)
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5 / 2018 5 / 2019 1-5 / 2018 1-5 / 2019

95.680 96.345 0,7 471.657 418.626 -11,2

95.680 96.345 0,7 471.657 418.626 -11,2

B.KAMYON / H. Truck 2.421 1.347 -44,4 11.049 7.148 -35,3

K.KAMYON / L. Truck 156 64 -59,0 1.302 343 -73,7

43.690 33.727 -22,8 199.688 170.061 -14,8

OTOBÜS / Bus 834 902 8,2 3.697 4.026 8,9

5.059 3.880 -23,3 22.851 24.841 8,7

467 252 -46,0 1.778 901 -49,3

52.627 40.172 -23,7 240.365 207.320 -13,7

148.307 136.517 -7,9 712.022 625.946 -12,1

TRAKTÖR / F.Tractor 4.229 2.046 -51,6 22.611 8.982 -60,3

TRAKTÖR Toplam / F.Tractor Total 4.229 2.046 -51,6 22.611 8.982 -60,3

GENEL TOPLAM / Grand Total 152.536 138.563 -9,2 734.633 634.928 -13,6

ve emisyonları esas alan yüksek donanımlı, 

ancak hafif araçların global pazardaki ti-

carete hakim olacağının altını çiziyor. Bu 

tespitlerin ilk adımı olarak görülen Endüstri 

4.0 ve elektronikte yürütülen çalışmaların 

çıktıları ise 2020 yılı itibarıyla pazardaki 

varlığını daha fazla hissettirecek. Bu ge-

lişmeleri Türkiye pazarı açısından ele alan 

uzmanlara göre otomotiv endüstrisin-
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şimdiden fabrikasını, Ar-Ge ekibini ve yan 

tedarikçilerini buna göre şekillendirmesi 

gerektiğini vurguluyor.

Otomotiv endüstrisi, bugün itibarıy-

la Türkiye'nin hem ihracatında hem de 

meydana getirdiği katma değerde eko-

nominin lokomotif sektörleri arasında yer 

alıyor. Otomotiv endüstrisinin son yıllarda 

küresel ölçekte kaydettiği teknolojik ge-

lişmeler, Endüstri 4.0 sonucu üretilecek 

ürünlerde dijitalleşmeye geçişin temel 

taşlarından birini oluşturuyor. Artık üretim 

hatlarında kullanılan teknolojiyi yükselten 

firmalar, bunun sonucunu hatlardan çıkan 

ürünlerde de görmeye başlıyor. Bugün 

itibarıyla benzinli ve dizel motorlu araç 

üretimi ağırlıkta olsa da kısa vadede hibrit 

araçların, uzun vadede de tamamen elekt-

rik motorlu araçların otomotiv endüstrisi-

ne yön vereceği vurgulanıyor.  

Sürücüsüz araçları yollarda 

görmek uzun sürmeyecek

Sektörün bulut tabanlı teknolojilerle 

entegre olmasını hedefleyen dijitalleşme 

adımlarının odağında ise taşıtlardan kay-

naklı karbon emisyonlarının düşürülmesi 

ve güvenli sürüş çalışmaları bulunuyor. 

Otomobil üretiminde zirvede bulunan 

ülkeler ve otomobil üreticileri, bunun alt 

yapısını oluşturmuş durumda. Avrupa ülke-

lerinde şimdiden 2025 yılı sonrasında ben-

zinli ve dizel motorlu araçların üretim ve 

satışının durdurulması gündemde. Ayrıca, 

yollarda güvenliği artırmak için otonom sü-

rüş teknolojilerine yatırım yapılıyor. Küresel 

ölçekli bazı markaların bu konuda kayda 

değer yol aldığını vurgulayan uzmanlar, 

yakın gelecekte yollarda sürücüsüz araç-

ların görüleceği öngörüsünde bulunuyor.  

Öte yandan, yeni nesil otomobillerin 

daha da hafifleyeceği belirtiliyor. Üreti-

mi yapılan birçok parçanın bu teknolojik 

dönüşümle ortadan kalkacağını belirten 

uzmanlar, bugün itibarıyla yaklaşık 4 bin 

parçadan üretilen bir aracın 500 ila 600 

parçayla üretilmesinin mümkün hale ge-

leceğine ve üretiminin de kolaylaşacağına 

dikkat çekiyor. Türkiye'nin, Endüstri 4.0'a 

geçiş sürecini ve otomobillerdeki dijital dö-

nüşümü kaçırma lüksünün bulunmadığını 

vurgulayan sektör temsilcileri, otomotiv 

ana sanayiindeki gelişmelere yan sanayii-

nin de uyum sağlamak zorunda olduğunu 

belirtiyor. Uzmanlar, yan sanayide ağırlığı 
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oluşturan KOBİ'lerin bugün için üretilen 

otomobillerin parçalarını imal edebilecek 

yeterlilikte olsa da gerekli Ar-Ge adımları 

atılmazsa, firmaların uzun vadede pazarını 

kaybedeceği uyarısında bulunuyor. İşlet-

melerin yeni proses çalışmalarına şimdi-

den hazırlık yapması gerekiyor. 

Diğer yandan Türkiye’deki Ar-Ge mer-

kezlerinin yüzde 12’sini temsil eden 141 

Ar-Ge merkezi ve istihdam sağladığı 6 bin 

mühendis ile çalışmalarını sürdüren oto-

motiv sanayi, teknolojik gelişimde ülkede 

öncü sanayisi konumunda bulunuyor. 

Otomotiv pazarı yılın ilk 

yarısında yüzde 45 daraldı

Diğer yandan Otomotiv Distribütörleri 

Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye 

otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 

bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı döne-

mine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 

oldu. 2018 yılının 6 ayında toplam pazarda 

353 bin 348 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları ise 2019’un 6 ayında 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi. Ge-

çen yıl aynı dönemde 275 bin 870 otomo-

bil satılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı da bu yılın 

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 49,97 daralarak 

38 bin 766 olarak gerçekleşti. 2018 yılının 

aynı döneminde 77 bin 478 hafif ticari araç 

satışı olmuştu.

Yalnızca Haziran ayına bakıldığında ise 

otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42 bin 

688 adet seviyesinde gerçekleşti. 51 bin 37 

adet olan 2018 yılının Haziran ayına kıyasla 

toplam pazarda satışlar yüzde 16,36 azaldı.

Otomobil satışları bu yılın Haziran 
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ayında geçen senenin Haziran ayına göre 

yüzde 12,62 gerileyerek 36 bin 24 adet 

oldu. Haziran 2018'de 41 bin 225 otomobil 

satışı yapılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı da söz konusu 

dönemde yüzde 32,08 daralarak 6 bin 664 

seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl Hazi-

ran’da 9 bin 812 hafif ticari araç satılmıştı.

90 elektrikli, 4 bin 811 

hibrit otomobil satıldı

Haziran ayı sonunda 1600cc altındaki 

otomobil satışları yüzde 44,5, 1600-2000cc 

aralığında yüzde 49,5, 2000cc üstünde 

yüzde 36,9 azaldı.

Aynı dönemde 90 adet elektrikli ve 

4 bin 811 adet hibrit otomobil satışı ger-

çekleşti.

Bu yılın Haziran ayı sonunda otomobil 

pazarında ortalama emisyon değerlerine 

göre en yüksek paya yüzde 36,77 oranıyla 

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57 

bin 500 adetle sahip oldu.

Söz konusu dönemde dizel otomobil 

satışlarının payı yüzde 56,07’ye gerilerken, 

otomatik şanzımanlı otomobillerin payı 

yüzde 66,28’e yükseldi.

Haziran ayı sonunda otomobil paza-

rının yüzde 87,35’ini vergi oranları düşük 

olan A, B ve C segmentlerinde yer alan 

araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde 

en yüksek satışa 99 bin 59 adet ve yüzde 

63,3 payla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine 

göre ise en çok tercih edilen gövde tipi 

yüzde 50,7 pay ve 79 bin 341 adetle yine 

sedan otomobiller oldu.

Haziran sonu itibarıyla hafif ticari araç 

pazarında gövde tipine göre en yüksek 

satışa 27 bin 584 adet ve yüzde 71,16 

payla "van" ulaşırken, bunu 4 bin 963 

adet ve 12,80 payla "kamyonet", 3 bin 

Kaynak: OSD
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Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk 
yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 55,7 
daralarak 4 bin 379 adet seviyesinde gerçekleşti.

ÖTV ve KDV indirimine karşın otomotiv satışla-
rındaki azalış dikkati çekerken, lüks (E) ve ultra lüks 
(F) segmentlerindeki satışlarda da yılın ilk yarısında 
gerileme yaşandı. 

Geçen yılın ilk yarısında 8 bin 144 lüks otomobil 
satılırken, bu yılın aynı döneminde 3 bin 346 adet 
satış oldu. Söz konusu dönemde E segmentinde yüzde 
58,9 azalış kaydedildi.

E segmentinde 774 adetle en fazla Merce-
des-Benz E satıldı. Sıralamada BMW 5 serisi 757 
adetle ikinci, Audi A6 da 634 adetle üçüncü oldu.

Volvo S90 (168 adet), Volvo XC60 (135), Land 
Rover Range Rover Velar (119), Porche Macan (117), 
Audi Q5 (104), Mercedes-Benz GLC (74), Land Rover 
Discovery (68) ve BMW X3 de (40) bu segmentte en 
çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

Lüks otomobil pazarında Lexus RC, Merce-
dez-Benz E Estate, Toyota Proace Verso ve Toyota V90 
Cross Country bir adet satılan modeller oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 40,6 azalışla 
bin 33 otomobil satıldı.

F segmentinde en çok Volvo XC90 (269 adet) 
satılırken, bu modeli 155 adetle BMW X5, 97 adetle 
Audi Q7 ve 80 adetle de Land Rover Range Rover 
Sport takip etti.

Mercedes-Benz G (74 adet), Mercedes-Benz S 
(36) ve Jeep Grand Cherokee (22), F segmentinde en 
fazla satılan diğer modeller oldu. 

Ultra lüks pazarda sadece birer adet satılan mo-
deller, Aston Martin DBS Superleggera, Aston Martin 
V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley 
Flying Spur, BMW i, Ferrari GTC4 Lusso, Jaguar XJ 
LWB, Lamborghini Aventador ve Mercedes-Benz GLS 
olarak kayıtlara geçti. 

Lüks otomob�l satışları da fren yaptı

115 adet ve yüzde 8,04 payla "pick-up" 

ve 3 bin 104 adet, 8,01 payla da "mi-

nibüs" takip etti.Diğer yandan Uludağ 

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 

(OİB) verilerine göre sektörün Haziran ayı 

ihracatı 2,2 milyar dolar olurken, Türki-

ye’nin toplam ihracatından aldığı pay da 

yüzde 19 düzeyinde gerçekleşti. Haziran 

ayında tüm ana ürün gruplarında ihracat 

düşüşü yaşandı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran 

Çelik, Haziran ayı performansında uzun 

bayram tatili nedeniyle geçen yılın ha-

ziran ayına göre iki işgünü eksik çalışıl-

masının temel etken olduğunu söyledi. 

Çelik, “Yılın ilk yarısında Euro/Dolar pa-

ritesi kaynaklı ihracat kaybı 850 milyon 

doları aştı. Bununla birlikte haziranda 

parite kaynaklı kayıp, önceki aylara göre 

daha düşük oldu. Yılın ilk yarısında ihracat 

ortalamasında ise 2,5 milyar dolar seviye-

sini yakaladık” diye konuştu.
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2019'un ilk altı ayındaki rakamlar, geçen yılın 
aynı dönemine göre kıyaslandığında otomobil araç 
satışlarındaki ithal payının azaldığına işaret etti.

2019'un Ocak-Haziran döneminde otomobil 
pazarında satılan toplam 156 bin 378 aracın, 68 bin 
193 adedi yerli, 88 bin 185 adedi ise ithal araç oldu. 
Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018 
Ocak-Haziran döneminde yüzde 33,56 iken, bu oran 
bu yılın aynı döneminde yüzde 43,6'ya yükseldi.

Bu dönemde ithal otomobillerin toplam sa-
tıştaki payı yüzde 66,4'ten yüzde 56,3'e geriledi.

Hafif ticari araç pazarı da bu yılın Ocak-Ha-
ziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 49,97 daralarak 38 bin 766 seviyesinde 
gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 77 bin 478 
hafif ticari araç satışı yapılmıştı. Söz konusu dönem-
de satılan hafif ticari yerli araç sayısı 20 bin 616, ithal 
araç sayısı da 18 bin 150 düzeyinde kayıtlara geçti.

Otomobil pazarında Ocak-Haziran döneminde 
gerçekleştirdiği 27 bin 227 adetlik satışın 23 bin 
890'ı Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Renault, 
yerli satış sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Yerli üretim otomotiv satışlarında Fiat 23 bin 
677 ile ikinci, Toyota 10 bin 61 ile üçüncü, Honda 7 
bin 165 ile dördüncü ve Hyundai 2 bin 773 ile beşinci 
sırada yer aldı. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 
ise Renault 35 bin 44, Fiat 21 bin 340, Toyota 13 bin 
4, Honda 11 bin 55 ve Hyundai de 9 bin 104 yerli 
üretim araç satışı gerçekleştirmişti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye 
otomobil pazarında Ocak-Haziran döneminde ger-
çekleştirdiği 15 bin 46 adetlik satışla ithal otomobil 
satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Bunu yine Tür-
kiye'de üretimi olmayan Fransız Peugeot 8 bin 824 
adetlik satış rakamıyla izledi.

Bu yılın Haziran ayı sonunda otomobil pa-
zarında ortalama emisyon değerlerine göre en 
yüksek paya yüzde 36,77 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 57 bin 500 adetle sahip oldu.

Söz konusu dönemde dizel otomobil satışları-
nın payı yüzde 56,07’ye gerilerken, otomatik şan-
zımanlı otomobillerin payı yüzde 66,28’e yükseldi.

Haziran ayı sonunda otomobil pazarının yüzde 
87,35’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C seg-
mentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde en 
yüksek satışa 99 bin 59 adet ve yüzde 63,3 payla 
C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok 
tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 79 bin 
341 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Yerl� üret�m araçların 
satıştak� payı yüzde 
43,6'ya yükseld�
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Fransa’ya yüzde 107 

ihracat artışı gerçekleşti

Ürün grupları bazında Binek Oto-

mobil ihracatı Haziran’da yüzde 10 aza-

lışla 867 milyon dolar, Tedarik Endüstrisi 

ihracatı da yüzde 22 düşüşle 701 milyon 

dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Mo-

torlu Taşıtlar ihracatı yüzde 13 azalarak 

406 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Mi-

dibüs ihracatı ise yüzde 5 azalarak 115 

milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Binek Otomobiller ihracatı yılın ilk 

yarısında ise geçen yıla göre yüzde 

12 azalarak 5 milyar 764 milyon dolar 

olurken, Tedarik Endüstrisi ihracatı aynı 

dönemde yüzde 6, Eşya Taşımaya Mah-

sus Motorlu Taşıtlar ihracatı da yüzde 

10 geriledi. Yine aynı dönemde Oto-

büs-Minibüs-Midibüs ihracatında yüzde 

18, diğer ürün grupları altında yer alan 

Çekiciler ihracatında da yüzde 11 artış 

gerçekleşti.

Haziran’da tedarik endüstrisinde en 

büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta 

yüzde 26, ikinci en büyük pazar olan 

Fransa’ya da yüzde 24 azalma görü-

lürken, İtalya’ya yüzde 22, Romanya’ya 

yüzde 41, ABD’ye yüzde 16 ve Belçika’ya 

da yüzde 22 ihracat düşüşü yaşandı. Bi-

nek otomobillerde en büyük pazar olan 

Fransa’ya yüzde 107, Hollanda’ya yüz-

de 103 ihracat artışı yaşanırken İtalya, 

Slovenya ve İsrail’e yüzde 40’ar, Birleşik 

Krallık’a yüzde 43, Belçika’ya yüzde 53, 

Portekiz’e yüzde de 42 oranında ihracat 

düşüşü gerçekleşti. 

AB’ye ihracat düşerken

serbest bölgelere arttı

Haziran’da ülke grubu bazında en 

büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkele-

rine ihracat yüzde 14 düşüşle 1 milyar 

756 milyon dolar olurken, AB ülkeleri 

grup bazında ihracatta yüzde 80 pay ile 

ilk sırada yer aldı. Ortadoğu ülkelerine 

yüzde 19, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 

36 düşüş, serbest bölgelere ise yüzde 

107 ihracat artışı gerçekleşti.

Bu yılın ilk yarısında AB ülkelerine 

ihracat 11 milyar 875 milyon dolar olur-

ken, aynı dönemde Kuzey Amerika Ser-

best Ticaret Bölgesi’ne ihracat yüzde 9, 

Ortadoğu ülkelerine yüzde 4 geriledi. 

Afrika ülkelerine yönelik ihracat ise yüz-

de 11 oranında arttı.

Toplam İhracat ve Otomobil İhracatı (x1000) (Ocak-Mayıs)

Toplam Üretim ve Otomobil Üretimi (x1000) (Ocak-Mayıs)
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azaldı. Sektör geçen yıl 1 milyon 319 bin 

adet araç ihraç etti. Ancak, üretilen her 

100 aracın 85’ini ihraç eden otomotiv 

sanayiinin ihracatı, gerek paritedeki de-

ğişim gerek artan katma değer sebebiyle 

dolar bazında yüzde 11, euro bazında 

ise yüzde 6 arttı. Buna göre, 2018 yılında 

otomotiv sanayinin toplam ihracatı 32.2 

milyar dolar olarak gerçekleşirken, 12.4 

milyar dolarlık otomobil ihracatı yapıldı. 

Euro bazında otomobil ihracatı ise aynı 

seviyede kalarak 10.5 milyar euro oldu. 

2012-2018’de 7.5 milyar 

dolarlık yatırım yapıldı

Otomotiv sanayinde 2012-2018 dö-

neminde 7.5 milyar dolarlık yatırım yapıl-

dı. Sektör gerek kapasite artırımı gerekse 

yeni model, yeni teknoloji alanındaki ça-

lışmaları ile teknolojik gelişim ve dijital 

dönüşüm konusunda ülkenin küresel re-

kabetçiliğine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Ülke ekonomisine sağladığı doğrudan 

ve dolaylı katkı ile ekonominin vazge-

çilmez parçası olan sanayinin başarısını 

korumak ve geliştirmek öncelik olmalı. 

Sektör, sağladığı vergi geliri, istihdam, 

ihracat geliri gibi doğrudan katkıların yanı 

sıra Ar-Ge konusunda mühendislik ihraca-

tı da yapacak seviyeye ulaştı. Türkiye’nin 

teknolojik gelişimine öncülük eden sanayi 

kollarından biri olan otomotivde, küre-

sel rekabetçiliği geliştirecek politikaların 

geliştirilmesi kayda değer önem taşıyor. 

Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin yüzde 

12’sini oluşturan 141 Ar-Ge merkezi ve 

istihdam sağladığı 6 bin mühendis ile 

çalışmalarını sürdüren otomotiv sanayii, 

teknolojik lokomotif konumda bulunuyor. 

Öte yandan otomotiv sektörü 2019 

yılı için beklentiler oluştururken, iç paza-

rın gelişiminde ülke ekonomisinin istik-

rarlı seyrine oturması için zamana ihtiyaç 

duyuluyor. İhracat için ise küresel olarak 

gündemde bulunan ticaret savaşları ve 

korumacılık eğilimlerinin yanı sıra en 

önemli ihracat pazarı olan AB’de pazar 

büyümesinin yavaşlaması ve Brexit süreci 

kritik öneme sahip unsurlar olarak yer alı-

yor. Orta vadede ise küresel ölçekte üre-

timdeki artış hızının yavaşlama ihtimali, 

gelişen otomotiv teknolojileri ve regülatif 

sebeplerle artan maliyetler, rekabetçiliği 

etkileyecek diğer önemli unsurlar arasın-

da bulunuyor.

“ÖTV ve KDV indirimlerinin sona 

ermesi ile satışlar adeta durdu”

Otomotiv sektörünün değer zincirin-

de yer alan tüm oyuncular; ana ve tedarik 

sanayi üreticileri, distribütörler, yetkili 

satıcı ve servisler dikkate alındığında iç 

pazarda yaşanan yüzde 45’lik daralma 

tüm sektör adına dikkat çekilmesi gere-

ken bir konu olarak yer alıyor. 

İç pazar yılın başından bu yana ver-

gi indirimi desteğine rağmen yüzde 45 

geriledi. ÖTV ve KDV indirimlerinin sona 

ermesi ile de satışlar adeta durdu. Oto-

motiv sektörünün tamamı için önemli 

ölçüde destek sağlayan bu programın 

sona ermesi ile sektörün içinde bulun-

duğu koşullar daha da zorlaşmış oldu. Bu 

durumda, iç pazarın mevcut durumunu 

koruyabilmesi için otomotiv sektörünün 

tüm paydaşları olarak ortak beklentimiz, 

otomotivin Türkiye için en öncelikli sana-

yi olması kabulü ile sektörün bu dönem-

de zarar görmemesi için destek prog-

ramlarının süreç boyunca devamının 

sağlanmasıdır.

Söz konusu desteğin devam ettiril-

memesi sanayinin üretim adetlerine de 

olumsuz olarak yansıyacaktır.

“OTOMOTİVDE, KÜRESEL REKABETÇİLİĞİ 
GELİŞTİRECEK POLİTİKALAR GEREKİYOR”

HAYDAR YENİGÜN
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 
Yönetim Kurulu Başkanı

K
üresel ölçekte ve Türk iye 

özelinde bakıldığında 2018 

yılında birçok ekonomik ge-

lişmenin yaşandığı ve ticari 

faaliyetler açısından zorlayıcı bir yıl oldu. 

Artan korumacı politikalar, zorlaşan re-

kabet koşulları ve küresel ekonomide 

görülen yavaşlama işaretleri, Türkiye’de 

de özellikle yılın ikinci çeyreğinde hisse-

dilmeye başlandı. Bu durum, sanayinin 

çalışma ve rekabet koşullarını zorlaştırdı. 

Dönemsel dalgalanmalar yaşayan Türkiye 

otomotiv sektörünün ihracatı, 2015 yılın-

da 1 milyon 19 bin adet ile rekor seviyeye 

ulaşmıştı. 2016 yılı itibarıyla durağanlaş-

ma sürecine giren sektör 2017 yılında 

ihracatta 1 milyon adet sınırının altında 

kaldı. 2018 yılında ekonomideki dalgalan-

ma ile birlikte, yüzde 35 gibi kayda değer 

daralma yaşayan iç pazar yılı 642 bin adet 

seviyesinde kapattı. İç pazardaki bu daral-

ma ile birlikte toplam üretim bir önceki 

yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 

bin adet gerçekleşti.

Bununla birlikte Türkiye’de son 13 yıl-

dır ihracatta ilk sırada bulunan otomotiv 

sanayiinin ihracatı adet bazında bir ön-

ceki yıla göre 2018’de sadece yüzde 1 

İç pazarın mevcut durumunu koruyabilmesi için otomotiv 
sektörünün tüm paydaşları olarak ortak beklentimiz, otomotivin 
Türkiye için en öncelikli sanayi olması kabulü ile destek 
programlarının süreç boyunca devamının sağlanmasıdır. 
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olur, cirosu ne kadar olur, bu kadar çalışanı 

olur mu? Bu soruların cevaplanması lazım. 

“Ar-Ge çalışmaları 

yapılması kaçınılmaz”

Önümüzdeki dönemde üretim süreçleri 

çok daha kompleks olacak. Adetler artacak. 

Git gide daha kısa vadeli tahminler olacak. 

Piyasa çok hızlı değişecek. Tüm bu teknolo-

jik gelişmelere uyum sağlayabilmek için Ar-

Ge çalışmaları yapılması kaçınılmazdır. Mev-

cut durumda TAYSAD üyelerinin 168’inin 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge 

merkezi olduğunu da belirtmek isterim. 

Son zamanlarda Türkiye’nin küresel öl-

çekteki siyasi algısı, tedarik sanayiini kısa 

ve orta vadede olumsuz etkileyebilir. Fakat 

bu algıyı değiştirmek için yoğun çalışma 

içindeyiz. Ülke algısının iyi yönde gitmesi 

ve birkaç yıl öncesine dönmesi için yurt 

dışında, özellikle Almanya’da otomotiv sek-

törünün ileri gelenlerini hem ziyaret ediyor 

hem de onları Türkiye’ye davet ediyoruz. Ni-

san ayına Türk-Alman iş birliğinin boyutlarını 

daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla, Ulu-

dağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 

(OİB) iş birliğiyle, Almanya’da iki ayrı yuvar-

lak masa toplantısı düzenledik. Hannover 

ve Stuttgart’ta düzenlenen toplantılarda, 

sektörün üst düzey temsilcilerini Alman 

basın mensuplarını ağırladık. Bu buluşmalar 

Türk ve Alman şirketlerinin birbirini daha iyi 

tanımaları ve tecrübelerini birbirleri ile pay-

laşmaları açısından çok önemli idi. Ayrıca 

iki ülke arasındaki otomotiv sektöründeki 

mevcut ekonomik ilişkilerden yola çıkarak, 

bu tür toplantıların iki ülke arasındaki ilişki-

lerin kalıcı bir şekilde derinleşmesine katkı 

yapacağına da inanıyoruz. Bu organizasyon 

ile Alman kamuoyunda Türk otomotiv sana-

yisinin geneli hakkında farkındalık yaratan 

bir lobi faaliyeti yapmış olduk. 

“Tedarik sanayii başarıya 

büyük katkı sağlıyor”

Türkiye’de otomotiv sektörü yıllardır 

ihracat şampiyonu. Türk otomotiv sek-

törünün bel kemiği tedarik sanayii de 

bu başarıya büyük katkı sağlıyor. 2018 

yılında yapılan 32 milyar dolarlık sektör 

ihracatının, 11 milyar dolarlık kısmı tedarik 

sanayimiz tarafından karşılandı. Bu başarı-

yı 2019 yılında da sürdürmek ve daha da 

ileriye götürmek istiyoruz. Bunlarla birlikte 

2019 yılı programında ihraç edilen ürünle-

rin yerlileşmesi konusunda da çalışmalar 

var. Türk otomotiv tedarik sanayi, geldiği 

noktayla bir otomobilin yüzde 80’ini üre-

tebilecek durumda. Fakat biz bu oranı 

yüzde 100’e çıkarmak istiyoruz.

“TEDARİKÇİLERİN HANGİ NOKTADA 
OLDUĞUNU SORGULAMASI GEREKİYOR”

ALPER KANCA
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı

S
on yıllarda Türkiye, otomotiv 

tedarik sanayiinde kayda değer 

aşama kaydederek, etki alanını 

genişletti ve global oyuncu haline 

geldi. 2018 sonu itibarıyla Türkiye otomotiv 

sektörünün global pazardaki konumuna 

baktığımızda en büyük 15’inci araç üreticisi 

olduğumuz görülüyor. Bununla birlikte Av-

rupa’da ise otobüs üretiminde birinci, hafif 

ticari araç üretiminde üçüncü, otomobil 

üretiminde ise yedinci sırada yer alıyoruz. 

Özellikle ana ve yan sanayi iş birliği ile 

Türkiye’nin, sektörde çok daha güçlü bir 

konuma geleceğini düşünüyoruz. Otomotiv 

ana sanayiinin en büyük destekçisi tabii ki 

tedarik sanayidir. Bu nedenle ana sanayide 

gerçekleşen her türlü yenilik, tedarik sanayii 

tarafından takip ediliyor. Küresel ölçekte 

otomotiv sektörünün gündeminde elekt-

rikli ve otonom araçlar, batarya teknolojileri, 

otomotiv elektroniği, malzeme testleri gibi 

gelişmeler yer alıyor. Dolayısıyla, tedarik-

çilerin de bu konularda hangi noktada ol-

duğunu sorgulayarak ilerlemesi gerekiyor. 

Araştırmalara göre 2030 yılında üretilen 

araçların yüzde 18’inin tam elektrikli, yüzde 

41’inin ise hibrit olacağı dikkat çekiyor. Böy-

le bir gelecekte bizim şirketlerimiz nerede 

Küresel ölçekte otomotiv sektörünün gündeminde 
elektrikli ve otonom araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv 
elektroniği, malzeme testleri gibi gelişmeler yer alıyor. 
Tedarikçilerin de bu konularda hangi noktada olduğunu 
sorgulayarak ilerlemesi gerekiyor.
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rakamı ile yüzde 78 oldu. Afrika ülkeleri 

yüzde 5, Ortadoğu ülkeleri ve Kuzey Ame-

rika Serbest Ticaret Bölgesi yüzde 4,5 ile 

otomotiv ihracatımızda önemli pay alan 

diğer pazarlar oldu. 

“Avrupa Birliği pazarında 

bir durgunluk gözleniyor”

2018 yılında AB pazarındaki büyüme-

nin düşük oranlarda da olsa devam etmesi 

otomotiv ihracatımıza olumlu yansımıştır. 

2018 yılında AB’ye yönelik ihracatımız 

yüzde 12 arttı. En büyük iki pazarımız olan 

Almanya ve İtalya’ya ihracat sırasıyla yüzde 

9 ve yüzde 4 artarken, önemli pazarla-

rımızdan Fransa’ya yüzde 11, Belçika’ya 

yüzde 18, Slovenya’ya yüzde 28, Polon-

ya’ya yüzde 21, Hollanda’ya yüzde 19, Ro-

manya’ya yüzde 28 ihracat artışı yaşandı. 

2018 yılında önemli alternatif pazarlarımız 

arasında yer alan Fas’a yüzde 28, Rusya 

Federasyonu’na yüzde 38, Mısır’a yüzde 

73, Cezayir’e yüzde 105, Meksika’ya yüzde 

53 ihracat artışı yaşandı.

Otomotiv endüstrisi olarak 2019 yılı için 

temel hedefimiz 2018 yılında ulaşılan ihra-

cat rakamının üzerinde bir ihracata imza 

atmak. AB pazarında durgunluk gözleniyor 

ve 2019 yılının AB pazarı için 2018 yılı ile 

benzer seyretmesi bekleniyor. Brexit süreci 

ve küresel ticaret savaşları önümüzde risk 

faktörü olarak duruyor. 2019 yılının özellikle 

ilk yarısında parite kaynaklı ihracat kaybının, 

otomotiv ihracatını olumsuz etkileyeceğini 

öngörüyoruz. İran’a yönelik ambargoların 

ABD tarafından yeniden devreye alınması 

bu ülkeye yönelik ihracatımıza olumsuz 

yansıyor. Dolayısıyla öncelikli hedefimiz 

tüm zorlukları aşarak 2019 yılını da ihracat 

artışı ile kapatıyor. Bu doğrultuda, otomotiv 

endüstrisi için 2019 yılı ihracat hedefi 32 

milyar dolar olarak belirlendi. 

“2018 YILINDA ULAŞILAN İHRACAT 
RAKAMINI GEÇMEYİ İSTİYORUZ”

BARAN ÇELİK
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı

O
tomotiv ihracatı açısından 

başarılı bir yıl olarak geride 

bıraktığımız 2018 yılından 

kısaca söz etmek gerekirse; 

otomotiv endüstrisinde 2018 yılında yüz-

de 11 artışla 31.6 milyar dolar ihracata 

ulaşıldı. 2017 yılında 28.5 milyar dolar ih-

racat ile kırılan rekor 2018 yılında 11 ayda 

geride bırakıldı. Böylece otomotiv endüst-

risi cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu 

yenileyerek, üst üste 13. kez ihracat lideri 

olarak yılı tamamladı. 

2018 yılında binek otomobiller dışın-

daki ana mal gruplarında çift haneli ihra-

cat artışı yaşanırken, binek otomobiller 

ihracatımız da yüzde 5 artış ile 12.4 milyar 

dolar olarak gerçekleşti. Diğer ana ihracat 

kalemlerinde tedarik endüstrisi ihracatımız 

11 milyar dolara yaklaşırken, eşya taşımaya 

mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız 5,3 

milyar dolar, otobüs-minibüs-midibüs ih-

racatımız 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ülkeler açısından değerlendirildiğinde; 

otomotiv ihracatında başlıca pazarımız, 

ihracat payı yıldan yıla yüzde 75 ila yüzde 

80 aralığında değişen AB ülkeleridir. 2018 

yılında AB ülkelerinin otomotiv ihracatı-

mızdaki payı 24,6 milyar dolarlık ihracat 

Otomotiv endüstrisi olarak 2019 yılı için temel hedefimiz 2018 
yılında ulaşılan ihracat rakamının üzerinde bir ihracata imza 
atmak. AB pazarında durgunluk gözleniyor ve 2019 yılının AB 
pazarı için 2018 yılı ile benzer seyretmesi bekleniyor.

“Paritenin geçen yıl ile 

dengelenmesini bekliyoruz”

2019 yılının ilk dört ayında otomotiv 

ihracatımız yüzde 7 gerilemiş ve 10.4 milyar 

dolar olarak gerçekleşti. İlk dört ayda Euro/

Dolar paritesinin geçen yıla göre düşük 

seyretmesinden dolayı oluşan ihracat kay-

bı yaklaşık 700 milyon dolar oldu. Yılın ilk 

yarısının bu şeklide devam etmesi, yılın 

ikinci yarısından itibaren paritenin geçen 

yıl ile dengelenmesini bekliyoruz. Bu yılın 

üçte birini geride bırakırken özellikle binek 

otomobiller ihracatındaki yüzde 14 düşüş 

dikkat çekiyor. Bu dönemde otobüs-mi-

nibüs-midibüs ihracatımız ise yüzde 18 

artış gösterdi. AB binek otomobiller pazarı 

Ocak-Mart döneminde yüzde 3.3 daraldı. 

Bu dönemde, bizim de önemli pazarlarımız 

arasında yer alan İspanya binek otomobil-

ler pazarındaki daralma yüzde 7’yi, İtalya 

pazarındaki daralma yüzde 6.5’i budu. Do-

layısıyla AB pazarındaki daralma da binek 

otomobiller ihracata olumsuz yansıyor. 

Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen 32 

milyar dolarlık yıl sonu hedefimizde ulaşma 

yönündeki çalışmalarımız devam ediyor.  
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Öte yandan üniversitelerle bilimsel ta-

bana oturan çalışmalarımızı sürdürdük. 

Gebze Teknik Üniversitesi ile ikinci mezun-

larımızı verdiğimiz MBA programımızın yeni 

dönemini de yüksek bir katılımla başlattık. 

Artık birçok şey otomasyon ve robotları 

kapsayan Endüstri 4.0 ile yapılıyor. Dola-

yısıyla insanların da emek gücü ile değil 

akıl gücü ile çalışmaları gerekiyor. Eğitimli 

robot ve otomasyon içeren ekipmanları 

kullanabilen, hatta bunlara program yaza-

bilen elemanlara ihtiyacımız olduğu için 

TOSB, eğitim konusunda da elinden geleni 

yaparak katalizör görevi gördü. TAYSAD ile 

birlikte bir taraftan beyaz bir taraftan mavi 

yakalı iş gücü eğitimlerine ağırlık verdik. 

Bunların yanı sıra TOSB’da yer alan 

altı büyük otomotiv yan sanayii firrma-

sının, bölgemizde toplamda 190 milyon 

Euro’yu bulacak yeni yatırımları için kolları 

sıvadık. Söz konusu firmaların altı tesisinin 

kurulacağı alanın büyüklüğü de 120 bin 

metrekareyi bulacak. TOSB’da yatırım ya-

pacak yeni şirketler arasında yabancı ya-

tırımcılar da var. Bu yıl tedarik sanayiinde 

büyük ölçekli yatırımlar yapılacak. TOSB 

üyelerinin genel kurulda verdiği yatırım 

kararıyla bölgenin tarihindeki en büyük 

bina yatırımı yapılıyor. 

“Yeni yatırımlarla doluluk 

oranı yüzde 90’ları aştı”

Yatırım modelini de değiştirdik. Böl-

genin kaynak harcamasını gerektirme-

yen, kendi finansmanını karşılayan bir 

model kurduk. Emniyet sistemleri üreti-

cisi olan İsveç merkezli Autoliv, 19 mil-

yon Euro’luk yatırım bütçesi ile inşaatına 

başladığı yeni fabrikasında direksiyon, 

emniyet kemeri ve hava yastığı üretimi 

yapacak. Üretim yapan iki fabrikasını da 

TOSB’ a taşıyacak olan Autoliv, yakın za-

manda üretime başlamayı planlıyor. 

Ayrıca TOSB’da atıl bir yatırım olarak 

kalan Denet Civata’ya ait fabrika, yapılan 

görüşmeler neticesinde TAYSAD üyesi olan 

ve iş hacmini büyütecek olan Kar Plastik 

firmasının yatırımıyla aktif hale gelecek. 

Firma yaklaşık 10 milyon Euro’luk yatırım ile 

TOSB’da yer alacak. Tırsan, test sürüş merke-

zi açacak. Tofaş, Ford gibi dev şirketlerin te-

darikçisi olan Beyçelik Gestamp da TOSB’un 

yaptığı yeni tesiste yatırımlarını büyüterek, 

bölgede yerini aldı. Yeni yatırımlarla doluluk 

oranı yüzde 90’ları aştı. Gebze ve Çayırova 

ilçelerine sağladığımız katkının yanında, 

bölgemizde 25 bin kişi istihdam ediliyor. 

Bu yıl yapılacak yatırımlarla ilk etapta 2 bin 

kişilik yeni istihdam kapısı da açılacak.

“MAVİ YAKALI İŞ GÜCÜ 
EĞİTİMLERİNE AĞIRLIK VERDİK” 

ÖMER BURHANOĞLU
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB 
(TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı

B
ilginin ve teknolojinin etkisi ha-

yatın her alanında arttığı gibi 

işletmelerimiz için de kayda de-

ğer önem taşıyor. TOSB’da bir 

inovasyon ekosistemi oluşturma hedefimiz 

doğrultusunda kurduğumuz TOSB İno-

vasyon Merkezi’nin düzenlediği dijital dö-

nüşüm sergilerinde girişimcilerle sektörel 

firmalar arasında etkin bir iletişim sağladık. 

Bir çok start-up firması dijital dönüşüm 

sergilerinde sektörün önde gelen firmaları 

ile bir araya gelerek çalışmaya başladı. 

“Program yazabilen 

elemanlara ihtiyacımız var”

Başarılı start-up firmalarının sunumları-

nı ve sektör firmalarıyla görüşmelerini ger-

çekleştirmeleri için de TOSB Girişim Evi’ni 

kullanıma açtık. Biz start-up firmalarının 

bölgemizi test alanı olarak kullanmasını, 

yan sanayi firmalarının da işin içinde ol-

masını istedik. Yapılan iş birlikleri ile bilim, 

girişimci ve yatırımcı üçgenini çok daha iyi 

oluşturarak, yeni oluşumları peşinden sü-

rüklemesini sağladık. Yine bu ekosistemin 

içinde iki haftada 28 farklı firmadan başvuru 

alarak yoğun ilgiyle karşılanan Otomotiv 

Mentor Ağı projesini de hayata geçirdik. 

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB, eğitim konusunda 
elinden geleni yaparak katalizör görevi gördü. TAYSAD ile 
birlikte bir taraftan beyaz bir taraftan mavi yakalı iş gücü 
eğitimlerine ağırlık verdik. 


