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MOTORLU KARA TAŞITI, TREYLER (RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI RÖMORK) 

İMALATI 

 

ÇALIŞMANIN ARKA PLANI  

Çalışmanın Amacı 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetimi tarafından, Bölgemizde yer alan sektörlerin 

gelişim noktalarını tespit etmek, sektörlerin rekabet güçlerine katkı sağlamak amacıyla sektörel 

araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmalar ile, sektörün mevcut durumunun İzmir, Türkiye ve 

Dünya genelinde raporlardan araştırılması, sektörü ileriye taşıyacak unsurların neler olabileceğinin 

İAOSB özelinde tartışılması ve Katılımcılarımızın firma stratejilerine fayda sağlayacak projelerin 

belirlenmesine yönelik, referans bir çalışma hedeflenmektedir.  

2009 yılından bu yana; Makine-Metal Döküm, Plastik ve Kauçuk, Gıda ve İçecek, Tekstil ve Hazır 

Giyim, Kimyasal Ürünler, Elektrikli Teçhizat, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman, 

Fabrikasyon Metal Ürünleri ve en son 18 Nisan 2019 tarihinde Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) 

ve Yarı Treyler (Yarı Römork) sektörüne yönelik toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışmanın Kapsamı 

4 aşamadan oluşan çalışma, İAOSB’de 30 parselde faaliyette bulunan 24 firmayı kapsamaktadır. 

Çalışmalara, 2019 Şubat ayı içinde başlamış olup, belirtilen aşamalar tamamlanmıştır.  Aşamalar 

sırasıyla;  

• Sektör hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan masa başı araştırmalar,  

• İAOSB firmaları, üniversite ve ilgili kurum yetkilileri ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler, 

• 18 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen, Katılımcılarımızın, akademisyenlerin ve kamu kurum 

temsilcilerinin katıldığı odak grup toplantısı,  

• İAOSB Haber Dergisinde yayınlanan çalışmanın bütününe ait rapordur. 

 

Çalışmanın Yöntemi 

Çalışma kapsamında irdelenecek sektörün belirlenmesinde NACE sınıflamasından yararlanılmaktadır. 

NACE, Avrupa Birliği’nde ekonomik faaliyetlerin istatistiksel olarak sınıflandırılmasını sağlayan bir 

sistemdir. İktisadi faaliyet sınıflamasında 2009 yılına kadar NACE Rev.1 kullanılmış, 2010 yılından 

itibaren ise NACE Rev.2’ye geçilmiştir. (1) 
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Sektör analizinde, sektörün tanımlanması önem arz etmektedir. Geniş bir sektör tanımlaması, ürün, 

müşteri ya da coğrafi bölge farklılıklarının net olarak açıklanmasını engellerken, çok dar bir sektör 

tanımı, ortak özelliklerin ve bağlantıların gözden kaçmasına neden olur.  Bu kısıtlar dikkate alınarak 2 

basamaklı NACE sayısal kodları temel alınmaktadır.  

Çalışmanın saha görüşmeleri bölümünde Michael Porter’ın “Elmas Modeli” analizi kullanılmıştır. 

Model, ülkelerin, bölgelerin, firmaların rekabet gücü analizine; 4 ana unsur çerçevesinde yanıt 

vermektedir. Ana unsurlar; alt yapı, nitelikli iş gücü, coğrafi şartlar gibi “Girdi Koşulları”, endüstriyel 

yapı ve birbirleri arasındaki rekabet durumunu belirleyen “Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı”, 

endüstri içerisindeki ürün ve hizmetlere olan “Talep Koşulları” ve endüstriyi destekleyen “İlişkili ve 

Destekleyici” sektörlerdir. (2) Porter, rekabet gücünün gelişiminde ana unsurlar çerçevesinde; 

sektörün, bilgi üreten, eğitim veren kurumlar, sivil toplum örgütleri gibi destekleyici mekanizmalar ve 

devlet tarafından da desteklenmesi gerektiğini belirtmektedir.  

 

SEKTÖRE GENEL BAKIŞ 

NACE Rev.2-Kod:29 Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) sektörü; 

NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre üçlü düzeyde “3 alt gruba” ayrılmakta olup, yaygın kullanımıyla 

“Otomotiv Endüstrisi” olarak da adlandırılmaktadır. 

 

 

Kaynak: TÜİK, NACE Rev.2- Ekonomik Faaliyet Sınıflaması 

 

Sektör, yarattığı katma değer, istihdam ve ihracat potansiyeli ve etkileşim içinde olduğu temel sanayi 

kollarıyla birlikte, gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemizde de ekonominin sürükleyici 

sektörlerindendir. Ekonomik büyüme üzerinde yüksek çarpan etkisine sahiptir. 2017, Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası, Türkiye Otomotiv Sanayi Rekabet Gücü ve Talep Dinamikleri Perspektifinde 2020 İç 

Pazar, raporunda belirtildiği gibi; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada 

olmak üzere yedi ülkeden oluşan, Avrupa Birliği’nde G7’yi temsil eden ülkelerde, otomotiv 

sektörünün toplam ekonomik faaliyetteki direkt ve dolaylı etkileri bir arada ele alındığında, ortalama 

olarak, sektördeki 1 dolarlık katma değer artışı, toplam ekonomiye 3 dolarlık katma değer artışı 

sağlamaktadır. 

29.1

Motorlu Kara 
Taşıtların İmalatı

29.2

Motorlu Kara 
Taşıtları Kaporta 
İmalatı; Treyler 

(Römork) ve Yarı 
Treyler (Yarı 

Römork) İmalatı

29.3

Motorlu Kara Taşıtlar İçin 
Parça ve Aksesuar İmalatı
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Üretimde teknoloji kullanımını incelediğimizde; Avrupa İstatistik Ofisi “Eurostat” kurumunun 

verilerine göre sektör, “Orta-Yüksek Teknoloji” yoğunluğuna sahiptir.  

Eski adıyla, T.C. Kalkınma Bakanlığı, sektör araştırmalarına göre; ülkemizde faaliyet gösteren 

firmaların büyük çoğunluğu Bursa, İstanbul, Kocaeli ve İzmir illerinde yoğunlaşmıştır.  

 

Dünyada ve Türkiye’de Sektör 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, “Türkiye Otomotiv Sanayi Rekabet Gücü ve Talep Dinamikleri 

Perspektifinde 2020 İç Pazar Beklentileri” raporu, KPMG, “2019 Küresel Otomotiv Sektörü” 

araştırması, Türkiye İş Bankası, “İktisadi Araştırmalar Bölümü, Sektörel Beklentiler” analizlerine göre; 

Dünyada otomotiv üretiminin son 10 yıllık döneminde; 2008 küresel finans krizi kırılma noktası 

olmuş, üretimin Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan 

ülkelere geçiş süreci hızlanmıştır.  Büyük markalar pazar paylarını korumak için üretim sahalarını; hem 

araçların satıldığı pazarlara yakın yerlere hem de görece işçiliğin ucuz olduğu bölgelere taşımışlardır. 

Değişen pazar ve rekabet koşullarına uyum sağlamak ve ayakta kalmak için, şirketler ortak projelere 

ve birleşmelere yönelmişlerdir. Türkiye’de de, küresel firmalarla üretim iş birliği yaparak, yoğun 

entegrasyon gerçekleştiren sektör “İhracata Yönelik Rekabetçi Bir Sanayi Niteliği” sürecine girmiştir. 

Bu nedenle, söz konusu analizlerde; Türkiye’de otomotiv sanayinde uygulanan üretim 

teknolojilerinin, uluslararası düzeyde firmaların kullandıkları yöntem ve teknolojilerle eşdeğer 

olduğunun altı çizilmektedir.  

Sektör son dönemlerde dünya ekonomisinin genel durağanlığından etkilenerek yavaşlama sürecine 

girmiştir. 2019 yılı, KPMG Türkiye’nin hazırladığı rapor; Türk otomotiv sektörünün, önümüzdeki 

dönemde de küresel ve yerel unsurlardan kaynaklı birtakım zorluklarla baş etmek durumunda 

kalacağını belirtmektedir. Raporda; tıpkı 2008 dönemi gibi, küresel ekonomiden kaynaklı zorluklarla 

baş edebilmek ve sürdürülebilir bir sektör ekosistemi için ‘dayanışmanın’ gerekli olduğu 

vurgulanmaktadır. Özellikle tedarikçi düzeyinde iş birliklerinin önemi ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye’de son 3 yılda otomotiv sektöründe görülen 23 birleşme ve satın alma işleminin büyük 

çoğunluğunun tedarik sanayi alanında gerçekleşmesi buna örnektir. Yine dünya markalarından, Ford 

ile Volkswagen’in elektrikli ve otonom araçlarını birbirlerinin fabrikalarında üretme kararı almaları, 

Volkswagen ticari aracını, Ford Otosan’ın Gölcük fabrikasında yapacak olması iş birliklerine örnektir. 

Bahsi geçen raporlar ve Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği (Clepa) araştırmaları, dünyanın, AR-GE 

konusunda, sürücüsüz araçları, dijitalleşmeyi, sıfır kaza çalışmalarını özellikle ekosistemi koruyan 

konuların önceliği nedeni ile sıfır emisyonu konuşmaya devam edeceğini öngörmektedir. Yine, 

KPMG’nin 2019 Küresel Otomotiv araştırması sonuçlarına göre teknoloji alanında iki önemli nokta ön 

plana çıkmaktadır. Türkiye’deki sürücülerin yüzde 43’ü, gelecek 5 yıl içinde araç almaları halinde 

hibrid elektrikli modelleri tercih edeceklerini dile getirmektedir. Türkiye’deki otomotiv yöneticileri de, 

https://kanalfinans.com/raporlar/hisse-yorumlari/ford-otosan-froto-hisse-yorumlari
https://kanalfinans.com/sorular/emisyon-nedir
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2019’un otomotiv taleplerinde, hibrid elektrik hareketliliğinin ardından dijitalleşmenin yer alacağını 

öngörmektedir.  

 

Firmalar İçin Öne Çıkan Konular  

Saha ziyaretlerinde, akademisyenlerimizin özellikle vurguladığı nokta; dijital ile birleşen mekanik 

teknolojilerin (akıllı ürünler) sektöre uzun vadeli kazanç sağlayacağıdır. Ürün akıllandıkça, daha fazla 

gelir sağlandığı, ekonomik veriler ile de doğrulanmaktadır. Bu kapsamda; firmalar için önem teşkil 

eden iki soru bulunmaktadır: 

• Hangi Ürünün Kg Fiyatı Daha Çok Döviz Getirir? 

• Ciro İçindeki AR-GE Harcamalarının Payı Ne Kadardır? 

Türkiye’de ihracat artışının katma değer yaratıp yaratmadığı, sıkça tartışılan önemli konular 

arasındadır.  

2018 yılı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Türkiye için ihracatta kg fiyatı 1,29 

dolardır. 2018 yılı Türkiye’nin ihracatı 164 milyar dolar civarında olup karşılığında 127 milyar kg ürün 

satılmıştır. 1 kg ürün için Türkiye yaklaşık 1,29 dolarlık ihracat geliri elde etmiştir. (Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat rakamını, farklı ölçüm yöntemleri ile 

hesapladığı için iki kurumun rakamlarında farklılık olduğu önemle vurgulanmalıdır. TÜİK 2018 yılı 

Türkiye İhracat geçici verisi, 168 milyar dolar civarındadır.)  

TİM’in araştırmaları; Türkiye’nin yarattığı katma değerin düşük kalmasının nedenlerinden biri olarak, 

Türkiye’nin hem ihracat hem de ithalat kalemleri arasında aynı sektörlerin -otomotiv, makine, demir 

çelik ve elektrikli cihazlar- yer almasını belirtmektedir. Bir başka ifade ile; Türkiye, ithal ettiği ara 

malını, işleyerek, ihraç etmektedir. Bu nedenle; ihracat gelirimizin toplamına bakarak ihracatı 

değerlendirmek yeterli gelmemektedir. 

Sektörel bazda incelediğimizde 2018 yılında Türkiye, ihraç ettiği 1 kg üründen 6,97 dolar gelir elde 

etmiştir. Türkiye, ithalat yaptığı fasıllardan; örneğin 1 kg bilgisayara ortalama 600 dolar öderken, akıllı 

telefonların kg’ına yaklaşık 2 bin dolar ödemektedir. Teknolojik içerik arttıkça, satılan üründen daha 

fazla gelir elde edilmektedir. “Hangi ürünün kg fiyatı daha çok döviz getirir?” sorusu bu noktada 

önem kazanmaktadır. 
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Sektör Kg Başı İhracat Değeri ($) (2018) 

Mücevher 752,20 

Savunma ve Havacılık 46,59 

Hazır Giyim 14,42 

Deri ürünleri 11,14 

Tütün 7,11 

Otomotiv 6,97 

Kaynak: TİM, 2018  

Raporun saha çalışmasında ve AR-GE rakamları bölümünde, “Ciro içindeki AR-GE harcamalarının 

payı ne kadardır?” sorusunun önemine ilişkin kıyaslamalı veriler verilmiştir.   

Bu kapsamda; firmalar için önem teşkil eden iki ekonomik analiz, dış ticaret verileri ve AR-GE 

harcamaları sırasıyla;  

 

Dış Ticaret Rakamları 

Kıyaslanabilir en güncel Dünya Bankası verilerine göre 2015 yılında; dünya ihracatı 16,3 trilyon dolar 

civarında gerçekleşmiş olup, otomotiv sektörü ihracatı (ana ve yan sanayi toplam dahil) yaklaşık 1,3 

trilyon dolardır. Türkiye’de sektörün rakamları, Türkiye’nin geneli ile kıyaslandığında, sektördeki 

ihracat, ithalattan daha fazla olup, dış ticaret fazlası vermektedir. 2018 yılı TÜİK geçici verilerine göre; 

Türkiye ihracatı 168 milyar dolar olup, sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı yaklaşık yüzde 17 ile, 29 

milyar dolardır. Yine TÜİK 2018 yılı geçici verilerine göre; İzmir’in toplam ihracatı yaklaşık 10 milyar 

dolardır. Sektör ihracatının İzmir ihracatı içindeki payı, yaklaşık yüzde 6 olup, 637 milyon dolardır.  

 

 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, (2018 yılı geçici veridir)  
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Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, (2018 yılı geçici veridir) 

 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) [(ihracat/ithalat)*100] 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (karşılama oranı); kısaca ithalatın ne kadarının ihracat geliri ile 

karşılandığını göstermektedir. Oran; hem ülkeler arası karşılaştırmalarda hem de bir ülkenin ve söz 

konusu ülkedeki bir sektörün farklı zaman aralıklarındaki dış ticaret performansını ölçümlemek ve 

kıyaslamak için kullanılmaktadır.  

Bu kapsamda; sektörün yıllar itibari ile karşılama oranına baktığımızda 2018 yılında Türkiye için, yüzde 

75 iken, sektör için bu oran yüzde 161 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında, Türkiye, ithalat için gerekli 

dövizin sadece yüzde 75’ini ihracat gelirinden karşılarken, ithalatı karşılamak için başka döviz kaynağı 

bulması gereklidir. Oysa sektör 100 dolarlık ithalata karşılık 161 dolarlık ihracat geliri yaratmıştır.  

 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 

Yıllar Türkiye 29 NACE 

2016 72 104 

2017 67 118 

2018 75 161 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, (2018 yılı geçici veridir) 
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AR-GE Rakamları 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı AR-GE faaliyetleri araştırması kapsamında, Türkiye’de 2017 

yılı Gayri Safi Yurtiçi AR-GE harcamasının, GSYİH içindeki payı yüzde 0,96’dır. Türkiye’nin 2023 hedefi 

yüzde 3’tür.  

 

Kaynak: TÜİK 

 

2017 yılı için Türkiye AR-GE harcaması 30 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, bu büyüklük içinde 

“Kamu, Ticari Kesim ve Üniversitelerin” AR-GE harcamaları yer almaktadır. Türkiye AR-GE 

harcamasının içinde, otomotiv sektörünün payı yaklaşık yüzde 6,6 civarında olup,  1,99 milyon TL’dir. 

Kümeyi daraltmak gerekirse; 24 farklı sektörün yer aldığı imalat sanayisinin AR-GE harcaması, 10 

milyar TL civarındadır. İmalat Sanayi içerisinde yer alan NACE Rev.2-Kod:29 “Motorlu kara taşıtı, 

römork ve yarı römork imalatı” sektörü en yüksek AR-GE harcaması gerçekleştiren 2. imalat sektörü 

olup yüzde 20’lik paya sahiptir.  Otomotiv sektörünün üretim değerinin, imalat sanayi üretim değeri 

içindeki payının yaklaşık yüzde 9 olduğunun vurgulanması ayrıca önem teşkil etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,88 0,94
0,96

0

0,5

1

1,5

2015 2016 2017

Gayrisafi yurtiçi AR-GE harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla 
içindeki payı

(%)



 
Proje ve İş Geliştirme Birimi  

İAOSB Haber Dergisi Nisan 2019 

 
 

 

NACE Sınıfı 

2017 yılı İmalat Sanayi 
Sektörlerinin AR-GE 

Harcaması 

2017 yılı 
Sektörlerin İmalat Sanayi  
AR-GE Harcaması İçindeki 

Payı 

( Milyon TL) (%) 

26-Bilgisayarlar, elektronik ve optik 
ürünler 

2,61 26% 

29-Otomotiv 1,99 20% 

30-Diğer ulaşım araçları 1,47 15% 

27-Elektrikli teçhizat 843 8% 

28-Başka yerde sınıflandırılmamış 
makine ve ekipman imalatı 

734 7% 

25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 
(makine ve teçhizat hariç) 

398 4% 

19-20-Kok kömürü ve rafine edilmiş 
petrol ve kimyasallar 

331 3% 

21- Eczacılık ürünleri 314 3% 

Kaynak: TÜİK 

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 yılı, Türkiye AR-GE Merkezleri araştırma raporuna göre; 

Türkiye’de bulunan 1152 AR-GE merkezinin 141 tanesi, otomotiv sektöründe faaliyet göstermektedir. 

141 tanesinin 10 tanesi İzmir’de olup, bu merkezlerin 5’i İAOSB’de yer almaktadır. 

 
İAOSB SAHA ANALİZİ BULGULARI  

Saha çalışmasına katılan 12 İAOSB firmasına, raporun yöntem başlığında belirtilen metodoloji 

kapsamında aktarılan 4 ana başlıktaki sorular yöneltilmiştir. Ayrıca; firmaların, devlet, bilgi üreten 

eğitim veren kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkileri değerlendirilmiştir. 
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Coğrafya ve Faktör Koşulları 

“İAOSB’de yer almanın avantajları nelerdir?” diye sorulduğunda; 12 firmadan 7’si “Altyapı 

Olanakları”, 6’sı “Ulaşım Kolaylığı” ve “Merkeze/Limana Yakınlığı”, 4’ü ise “Tedarikçilerin Yakınlığı" 

unsurlarını ilk 3 sıradan birine yerleştirmiştir. Bununla beraber 11 temsilcinin 7’si, tüm taşıma ve 

yerleşim masraflarının karşılandığı durumda, firmasını Türkiye’nin bir başka yerine taşıyabileceğini 

ifade etmiştir. “Taşıma nedeni” olarak; “Müşterilerden uzak mesafede olunması” ve “Büyümek için 

alan yetersizliği/arsa maliyetlerinin yüksekliği” unsurları, en önemli nedenler olarak öne çıkmıştır. Bu 

bulguya destek verebilecek, “Türkiye’de hangi yer sizin sektörünüzde yapılan iş için en iyi yerdir?” 

sorusuna verilen yanıtlar arasında “İzmir dışı” yanıtları; “İzmir” yanıtlarının üç katıdır. İzmir, “kaliteli 

makinelerin kullanımı” ve “kaliteli üretim yapılması” unsurları ile olumlu değerlendirilirken; İzmir dışı 

adres olarak “Müşteri ve ana sanayiye yakınlık” unsurları ile Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Ankara gibi 

iller öne çıkmıştır. Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) sektörü 

özelinde, İnsan Kaynaklarının yapısını inceleme amaçlı yöneltilen sorulara alınan yanıtlar ışığında; 

İAOSB’de firma başına düşen ortalama çalışan sayısının 160, mühendis çalışan sayısı ortalamasının 16, 

yabancı dil bilen çalışan sayısı ortalamasının 18, AR-GE bölümü çalışan sayısı ortalamasının 15 olduğu 

görülmüştür. Aşağıdaki tabloda 2012 yılından bu yana İAOSB’de gerçekleştirilen 8 farklı sektörel 

çalışmaya ilişkin veriler yer almaktadır. Veriler incelendiğinde; İAOSB Motorlu Kara Taşıtı, Treyler 

(Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) sektöründe, geçmişte incelenen tüm sektörlere göre en 

yüksek sayıda mühendis, AR-GE ve çalışan istihdamı gerçekleştirildiği görülmektedir. 

 

  İAOSB Sektörleri 

Ortalama 
Değerler 

Motorlu 
kara taşıtı, 
treyler ve 
yarı treyler 
imalatı 
(2019) 

Fabrikasyon 
Metal 
Ürünleri 
İmalatı 
(2018) 

Makine 
ve 
Ekipman 
imalatı 
(2017) 

Elektrikli 
Teçhizat 
İmalatı       
(2016) 

Kimyasalların 
ve Kimyasal 
Ürünlerin 
İmalatı 
(2015) 

Tekstil 
ve 
Hazır 
Giyim 
imalatı 
(2014) 

Gıda ve 
İçecek 
imalatı 
(2013) 

Plastik 
ve 
Kauçuk 
imalatı 
(2012) 

Çalışan sayısı 160 58 93 67 47 91 65 105 

Mühendis 
sayısı 

16 5 9 9 8 6 4 5 

AR-GE 
çalışmalarında 
yer alan 
çalışan sayısı 

15 4 8 8 7 4 2 2 

Kaynak: İAOSB Sektörel Çalışma Raporları Saha Analizi Çalışmaları 2012-2019 
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Sektörün mesleki eğitim ihtiyaçları analiz edildiğinde; ağırlıklı olarak üretime ve kontrolüne yönelik 

döküm, boya, talaşlı imalat, tahribatsız muayene, kalite kontrol ölçme; ayrıca İnsan Kaynakları ve 

mevzuat ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaynakçı Eğitimi, MYK Sertifikalandırma ve Turquality 

destekleri ile ilgili eğitimlere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 

Sektör genelinde Bölge firmalarının teknolojiye yaptıkları yatırımların ölçülebilmesi amacıyla 

yöneltilen sorulara; 12 firmanın 11 tanesi 2018 ve 2019 yıllarında yeni makine yatırımı yapmış 

olduğunu belirtmiştir. 2018 yılında firma başına düşen yeni makine yatırımı 2 milyon 914 bin 764 TL, 

makine bakımı harcaması ise 292 bin 441 TL olmuştur. 

Rekabet Yapısı ve Firma Stratejisi  

Rekabet, işletmelerin daha iyiye ulaşmak için sahip oldukları en önemli güçlerden birisidir. Rekabet 

sayesinde firmalar; birbirlerini gözlemleyerek bulundukları durumu tespit etme ve sorunlarına çözüm 

yolları arama mecburiyeti ile karşı karşıya kalırlar ve bu sayede rekabet olmayan durumlara göre çok 

daha yenilikçi ve çözüm sağlayan ürün ve hizmetleri müşterilerine sunabilirler. Bu bölümde, 

firmaların iç dinamikleri, yapıları ve rekabet içinde bulundukları diğer oluşumlar ile olan etkileşimleri; 

ayrıca rekabet hakkındaki görüşleri ve yaşam stratejileri anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Saha analizine katılan 12 firmanın 6’sı, sektörde son 3 yılda firma sayısında artış gözlediklerini 

belirtmiştir. Firma sayısında artış olduğunu ifade eden firmalar; artışın kaynağını, mevcut yerel 

firmaların içerisinden doğan işletmeler ve Türkiye’nin diğer bölgelerindeki ulusal yatırımlar olarak 

göstermiştir.  

Firmaların 6’sı, rekabetin çalışmalarını olumlu yönde etkilediğini belirtirken; ağırlıklı olarak kendilerini 

daha rekabetçi olmaya mecbur eden rekabet baskısını hissettiklerini ifade etmişlerdir. Bununla 

birlikte yalnız 1 işletme, rekabetin çalışmalarını olumsuz etkilediğini; çünkü yararlı olarak belirten 

firmaların aksine, kendilerini daha rekabetçi olmaya mecbur eden rekabet baskısını hissetmediklerini, 

hatta yatırımların az olduğunu ve müşterilerin hep belli firmalara yöneldiğini belirtmiştir. 

Bölgedeki firmalarımızın, rekabeti yönetirken oluşturdukları strateji ise ilk olarak kaliteye 

dayanmaktadır. Öyle ki, saha görüşmeleri sırasında yöneltilen ifadelerden biri: “İtalya'dan bile daha 

ilerideyiz kalite olarak. Fiyat ile kriter koyan müşteri ile ilgilenmiyoruz artık; Çin'e kaptırdığımız 

müşteriler önemli değil.” şeklinde olmuştur. Bir başka firma temsilcisi ise, “ürettikleri parçaların 

emniyet unsuru olduğunu ve bu yüzden kalitenin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu” belirtmiştir. 

Tabloya göre; 12 firmadan 10 tanesi “kalite” unsurunu, 6 tanesi “maliyet” unsurunu, 4 tanesi ise 

“termin” unsurunu rekabetin dayandığı ilk 3 sıradan birine yerleştirmiştir.  
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Kaynak: İAOSB Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı Saha 

Analizi Çalışması, Sektörde Rekabeti Belirleyen Unsurlar, 2019 

 

Ana rakipler; ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi gelişmiş ülkelerdeki yabancı firmalardır. İkinci 

sırada; özellikle Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya illerinde konuşlanmış, ülkemiz firmaları yer 

almaktadır. Düşük maliyetli üretim yapan Tayvan, Çin, Hindistan, Mısır gibi ülkeler ve bazı diğer 

Avrupa ülkeleri de (Polonya, Çekya gibi) rakipler arasında yer almaktadır. 

Saha analizine katılan 12 firmanın 8’i aile şirketidir. Ayrıca tek ortaklı, çok ortaklı, halka açık ve 

yabancı ortaklı işletme yapıları da mevcuttur. Firmaların 9’unda toplamda 20 patent, 40 endüstriyel 

model, 88 marka tescili, 1 coğrafi işaret ve 20 faydalı model tescili bulunmaktadır. 10 firma, ulusal ya 

da uluslararası fuarlara iştirakçi olarak katılmaktadır. Tercih edilen fuarlar, geniş bir yelpazeye 

dağılmaktadır. Ulusal fuarlar, büyük ölçüde uluslararası yapılan fuarların Türkiye’de gerçekleşen 

ayaklarından oluşmaktadır. Özellikle bazı firmalar; otomotiv, savunma sanayi, yapı, inşaat ve iş 

makineleri fuarlarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  Uluslararası fuarlardan bazıları ise şunlardır: 

Hannover Messe (Almanya Endüstri ve Sanayi Fuarı), IAA (Uluslararası Otomobil Fuarı), IDEF 

(Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı), IDEX (İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı), 

Automechanika (Otomotiv Satış Sonrası Ticaret Fuarı), Euroblech (Uluslararası Sac İşleme 

Teknolojileri Fuarı), EXPO (Dünya Fuarı), Equip Auto (Uluslararası Otomotiv Satış Sonrası ve Mobilite 

Hizmetleri Ticaret Fuarı), IFAT (Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı) ve REW (İstanbul Uluslararası Geri 

Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı). 

Kalite belgelerinde ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 

18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ISO 16949 (Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi) en sık 

belirtilen belgelerdir. Ayrıca CE (Avrupa Standartlarına Uyum), ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim 
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Sistemi), ASTM (American Society for Testing and Materials – Amerikan Test ve Malzeme Kurumu), 

ISO 10002 (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi), PM10 (Hava Kalitesi Standardı bileşeni) ve ISO 

28000 (Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetim Sistemleri) belgelerinin de olduğu görülmüştür. İşletmelerin 

10’u, kredi kullandığını; yine 10 tanesi, işletmenin büyütülmesi yönünde projesi olduğunu ifade 

etmiştir. Büyüme yönündeki proje konuları; yeni yatırımlar yapılması, alansal büyüme, üretim 

kapasitesinin artırılması, yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirme ve yabancı şirket ile iş ortaklığı 

olarak sıralanmaktadır. 

Firmalar arası iş birliğinin ve sosyal sermayenin varlığının sorgulandığı sorulara alınan yanıtlara göre; 

12 işletmenin 10’u, “Firmalar arası iş birliği vardır” demiştir. Söz konusu iş birlikleri tedarikçi-üretici, 

müşteri-üretici ve rakipler arasında gerçekleşebilmektedir. Başlıca iş birliği türleri; makine kullanımı 

ve bilgi paylaşımı, iş paslaşması, birlikte ürün geliştirme, müşteri ile AR-GE ve eğitim iş birlikleri, büyük 

rakiplerin tedarikçisi olma veya birlikte ortak projeler yapma ve tamamlayıcı iş kolundaki firmalarla iş 

birliği, birlikte üretim yapma olarak belirtilmiştir. 

Firmaların 10’u AR-GE çalışmaları gerçekleştirdiğini; bu çalışmaların, toplam ciroları içerisinde yüzde 

2,66’lık bir pay aldığını belirtmiştir. Raporumuzun, Türkiye bölümünde belirttiğimiz gibi, TÜİK’in 

“Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2017” çalışmasına göre; Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi 

AR-GE harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) içindeki payı 2017 yılında yüzde 0,96 olmuştur. 

İAOSB Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı sektörü AR-GE 

Harcaması oranı ise; yüzde 2,66 ile Türkiye genelinin üzerindedir. 

Aşağıdaki tablo incelendiğinde ise; 2019 yılında İAOSB Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı 

Treyler (Yarı Römork) İmalatı sektörü 2,66’lık AR-GE harcaması oranı ile yıllara dağılan İAOSB 

sektörleri sıralamasında; Elektrikli Teçhizat, Makine ve Tekstil sektörlerinin gerisinde görülmektedir. 

 

İAOSB Sektörlerinde AR-GE Harcamasına ciro içerisinde ayrılan pay (%) 

Motorlu Kara 
Taşıtı, Treyler 
(Römork) ve Yarı 
Treyler (Yarı 
Römork) İmalatı 
(2019) 

Fabrikasyon 
Metal 
Ürünleri 
İmalatı 
(2018) 

Makine 
ve 
Ekipman 
İmalatı 
(2017) 

Elektrikli 
Teçhizat 
İmalatı 
(2016) 

Kimyasalların 
ve Kimyasal 
Ürünlerin 
İmalatı 
(2015) 

Tekstil ve 
Hazır 
Giyim 
İmalatı 
(2014) 

Gıda ve 
İçecek 
İmalatı 
(2013) 

Plastik ve 
Kauçuk 
İmalatı 
(2012) 

2,66 1,56 4,08 5,78 1,78 3,15 1,34 1,96 

Kaynak: İAOSB Sektörel Çalışma Raporları Saha Analizi Çalışmaları 2012-2019 
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Talep Yapısı  

Talep koşulları, üretilen mal ve/veya hizmete olan talep değişkenlerini ifade etmektedir. Bunlar 

nitelikli talep, ihracat ve yeni pazar olanakları olarak tanımlanabilmektedir. Çünkü daha talepkâr iç 

pazar, rekabet avantajı doğurur. Aynı zamanda, güçlü ve değişimleri takip eden iç pazar, bölgesel 

firmaları küresel değişimleri takibe zorlar. Bu kapsamda; bu bölümde, müşteri tipolojisi, ana müşteri 

grupları, müşteri taleplerinin artış azalış yönü, beklentileri gibi konular araştırılmıştır. (2) 

Saha analizine katılan 12 firmanın 10’u, son 3 yılda ürünlerine talebin arttığını belirtmiştir. Bu 

firmaların 6 tanesi, son 3 yıldaki büyümenin esas kaynağının “uluslararası” olduğunu ifade etmiştir. 8 

firma ise, önümüzdeki 5 yıldaki büyümenin, uluslararası çalışmalar kaynaklı olacağını öngörmektedir. 

İAOSB’de görüşülen 12 firmanın hepsi, ihracat yaptığını belirtmiş; buna karşın ortalama olarak 

üretilen ürünlerin yalnızca yüzde 58’inin ihraç edilebildiği öğrenilmiştir. Diğer İAOSB sektörlerinin 

geçmiş yıllardaki ihracat oranları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.  

 

İhracatın Payı (%) 

Motorlu 
Kara Taşıtı, 
Treyler ve 
Yarı Treyler 
İmalatı 
(2019) 

Fabrikasyon 
Metal 
Ürünleri 
İmalatı 
(2018) 

Makine ve 
Ekipman 
İmalatı 
(2017) 

Elektrikli 
Teçhizat 
İmalatı       
(2016) 

Kimyasalların 
ve Kimyasal 
Ürünlerin 
İmalatı 
(2015) 

Tekstil ve 
Hazır Giyim 
İmalatı 
(2014) 

Gıda ve 
İçecek 
İmalatı 
(2013) 

 %58  %38 %38 %30 %20 %86 %61 

Kaynak: İAOSB Sektörel Çalışma Raporları Saha Analizi Çalışmaları 2013-2019 

 

Sektördeki İAOSB firmalarınca neredeyse tüm dünyaya ihracat yapıldığı anlaşılmıştır. İhracat yapılan 

ülkeler arasında Almanya, İspanya, ABD, Fransa, İtalya, bazı diğer Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, 

Güney Amerika ülkeleri, Afrika ülkeleri, Rusya, Avustralya, Uzak Doğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler 

yer almaktadır.  

“100 birimlik üretim yapmak için kaç birim ithalat yapıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların 

ortalaması yüzde 18’dir.  

Ana müşteri grubunun yüzde 73’ünü bir başka sanayi kolu oluşturmaktadır. Bu sanayi kolları; 

otomotiv, savunma, tarım, makine, gıda, beyaz eşya gibi çok farklı sektörlere yayılmaktadır. Diğer ana 

müşteri gruplarını, kamu kurumları ve bayiler oluşturmaktadır. Müşteri beklentilerinin neler olduğu 

konusu sorgulandığında ise; müşteriler birinci sırada kaliteye, ikinci sırada fiyata ve üçüncü sırada 

termine önem vermektedir. 
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İşletmelerin maliyet bileşenlerine bakıldığında, dağılımın aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür. 

 

Kaynak: İAOSB Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı Saha 

Analizine katılan işletmelerin maliyet bileşenleri, 2019 

 

12 firmanın yalnızca 3’ü, tam kapasite ile üretim yaptıklarını belirtmiştir. Geri kalan 9 İAOSB sektör 

firmasının Kapasite Kullanım Oranı ortalaması, yüzde 69 olarak hesaplanmıştır. Tam kapasite ile 

çalışılmamasının nedeni olarak, müşteri taleplerindeki değişkenlik ve dönemsellik ifade edilmiştir. 

Yüzde 69’luk kapasite kullanım oranı ile sektör; Türkiye geneli Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) 

ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı sektörünün Kapasite Kullanım Oranı ortalaması olan yüzde 84’ün 

altında seyretmektedir. (12) 

Kritik ve önemli tedarikçi gruplarının başında ana metal sanayi gelmekte; motor/aktarma organları 

gibi tedarikçiler; boya, petrokimya sektörleri ve fason üreticiler bu grup ve sektörleri takip 

etmektedir.  

 

İlişkili Olduğu ve Desteklediği Sektörler  

Firmaların kendi sektörlerinde rekabet içinde bulunduğu diğer firmaların yanı sıra; bu rekabet 

çerçevesinde firmaya destek verebilecek tamamlayıcı sektör firmaları, işbirliği içinde bulunulan 

kurumlar, eğitim kurumları da destekleyici yapılar içerisindedir. Devletin, firmalara destek olarak 

sunduğu fon veya hibelerin firmalara ulaşmasını sağlayan kamu kurumları; bir firmanın faaliyette 

bulunduğu sektörle ilişkide bulunan diğer sektörler ile bunların bünyesinde yer alan firmalar ve 

firmanın yer aldığı sektörde söz sahibi olan Sivil Toplum Kuruluşları, söz konusu firmanın faaliyetlerini 

doğrudan etkileyecek öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

48%

17%

16%

19%
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Bu kapsamda saha analizi esnasında görüşülen firma temsilcileri, Motorlu Kara Taşıtı, Treyler 

(Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı sektörünü destekleyen ve çevreleyen endüstrilerin 

başında sırasıyla; otomotiv, metal, inşaat, savunma ve tarım sektörlerinin geldiğini ve bu sektörleri 

akaryakıt, turizm, enerji/çevre gibi sektörlerin takip ettiğini belirtmişlerdir. Firma temsilcilerinden biri, 

“Hayatın her alanında ürettiğimiz araçlar yer alacaktır.” diyerek ürettikleri ürünlerin birçok sektörü 

etkileyebileceğini ifade etmiştir. Bir başka firma temsilcisi ise, “tarım ile otomotiv sektörünün 

ilişkisinin gelecekte de devam edeceğini” belirtmiştir. 

Söz konusu firmaların 9’u, kamusal fonlardan yararlandığını belirtmiştir. Kamusal fonlardan 

yararlananlar arasındaki 5’er firma KOSGEB ve TÜBİTAK, 3’er firma ise T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden yararlanmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı ve Yatırım Teşvik 

desteklerinden ve EXIMBANK kredilerinden yararlanan işletmeler de mevcuttur.  

İAOSB’deki firma temsilcilerinin iş birliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlar arasında, TAYSAD (Taşıt 

Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği), DÖVSADER (Dövme Sanayicileri Derneği), EUROFORGE (Avrupa 

Dövmeciler Birliği) ve OSS (Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği) belirtilmiştir.  

İşletmelerin 10’u, üniversiteler ile iş birlikleri içerisinde bulunduklarını ifade etmiştir. Söz konusu iş 

birlikleri; akademisyenler ile iş birlikleri, laboratuar olanaklarından yararlanılması ve ortak proje 

gerçekleştirilmesi şeklindedir. 

ODAK GRUP TOPLANTISI 

Masa başı çalışmalarından ve saha araştırmasından elde edilen bulguların derinlemesine 

değerlendirilmesi ve sektörü ileriye götürebilecek konuların tespit edilebilmesi amacıyla çalışmanın 

bu bölümünde Odak Grup Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine mülakat adı da verilen odak 

grup toplantıları, bir sorunla ilgili yaratıcı görüşleri ortaya çıkarmak için grup etkileşiminden 

yararlanmak amacıyla kurgusuz, serbestçe akıp giden bir ortam yaratan çalışmalardır. (15) 

Sektör hakkında yapılan masa başı çalışmalar, kurum ve İAOSB firmalarıyla yapılan yüz yüze 

görüşmelerden oluşan saha analizi sonucunda tespit edilen sorunlar; AR-GE ve Üretim, İnsan 

Kaynağı, Genel Ekonomi ve Maliyetler başlıkları altında gruplanmıştır. Odak Grup Toplantısında; ilk 

olarak bu sorunların arasından öncelikli olanların belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Sorun Analizi 

AR-GE ve Üretim, İnsan Kaynağı, Genel Ekonomi ve Maliyetler başlıkları altında gruplanan sorunlar, 

tablodan izlenebilir.  
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AR-GE VE ÜRETİM 
AR-GE’de Avrupa’nın gerisinde olunması, 
AR-GE’ye zaman ayrılmaması, 

Makine ve metalurji mühendislikleri alanlarında teknik doküman eksikliği, 

Rakiplerin teknolojik olarak üstün olması, 

Üretim hacimlerinin küçüklüğü, 

Türkiye'nin; Ar-ge'yi yaratan konuma geçememiş, takip eden konumda kalmış olması, 

Teknolojiyi yeterince takip edemememiz/getiremememiz, know-how eksikliği, 

Firmaların devlet desteklerini yeterince takip ediyor olmamaları, 

Üniversite - firma işbirliklerinin yetersiz olması, 

Ürün yaşam ömrünün kısa olması, ürünlerin kısa sürede değişmesi,  

Teknolojik AR-GE laboratuarı eksikliği. 

İNSAN KAYNAĞI 

Vizyon ve işbirliği eksikliği, birlikte çalışma kültürü eksikliği, 

Türkiye insanının, Türkiye vizyonu hakkındaki olumsuz düşünceleri, ülke potansiyeline 
olan güvensizlik, diğer ülkelerle olumsuz olarak karşılaştırılması, 

Yetişmiş teknik eleman bulma sıkıntısı, 

Türkiye'nin eğitim konusundaki eksiklikleri; yeterli kültür birikiminin oluşturulamaması, 

Ara eleman temininde yaşanan güçlük, 

Firma büyüklüğünün insan kaynağını çekme konusunda bir engel teşkil etmesi, 

Konusunda uzman insan kaynağına erişim ihtiyacı. 

GENEL EKONOMİ 

Türkiye'nin ekonomik olarak stabil olmaması, 
Türkiye'nin gelecek öngörüsündeki sıkıntılar, buna bağlı olarak yabancı yatırımcıdaki 
tereddütler, 

Döviz kurundaki dengesizlik, 

İç piyasanın daralması, 

İlişkili sektörlerdeki yavaşlama, 

Yerli üretim mevcut olmasına rağmen piyasada ithal ürünün kullanılması, 

Tüketicinin ithal ürünü tercih etmesi,  

Yabancı ana sermaye eksikliği, 

İç talebin karşılanmasında yetersiz kalınması. 

MALİYETLER 

Hammadde fiyatlarının yüksekliği,  

Enerji maliyetinin yüksek olması, 
Uzakdoğulu üreticilerin Türkiye'ye yakın bölgelerde yatırım yapmasıyla, yerel firmaların 
lojistik avantajının önüne geçmeleri, 

Otomotiv sektöründeki marka ve pazarlama eksikliği, 
Kullanılan üretim yöntemlerinin; yazılım, simülasyon programlarının maliyetlerinin yüksek 
olması, 

İşçilik maliyetlerinin yükselmesi,  

Bölgedeki arsa, bina ve fabrika bedellerinin yüksek olması. 
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Bu kapsamda tablodan öne çıkan sorunlar; vizyon ve iş birliği eksikliği, birlikte çalışma kültürü 

eksikliği, hammadde fiyatlarının yüksekliği ve yetişmiş teknik eleman bulma sıkıntısıdır. Toplantıda 

sorun başlıkları altında çıkan tespitler sırasıyla aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:  

AR-GE ve Üretim 

Bu başlık altında ifade edilen sorunların başlıcaları; AR-GE’de Avrupa’nın gerisinde olunması, 

teknolojik AR-GE laboratuvarlarının ve teknik dokümanların eksikliği, üretim hacminin küçüklüğü, 

teknolojinin takibinin eksikliği ve üniversite-sanayi iş birliğinin yetersizliği şeklinde olmuştur.  

Sorunların çözümüne yönelik adımlar olarak aşağıdaki faaliyetlerin yararlı olacağı belirtilmiştir: 

- Ekonominin daha kararlı bir hale getirilmesi ile sanayicinin, AR-GE konularına odaklanmasının 

daha mümkün hale gelmesi, 

- Bankalar gibi kurumların, Bakanlıklar gibi devlet temsilcilerinin, Üniversitelerin Mühendislik 

bölümlerinin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya geldiği, büyük ölçekli organizasyonların 

gerçekleştirilmesi,  

- Firmalar ile üniversitelerin irtibatta olması için çaba gösterilmesi, 

- Firmalar tarafından, devlet desteklerinin takip edilmesi ve ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi 

için çaba gösterilmesi, 

- Firmaların kurumsallaşma ile ilgili gerekli çalışmaları yapması, 

- Üniversiteler bünyesinde tasarımla uğraşan kurumların kurulması ve bu kurumların firmalarla 

iş birliğine girmeleri, 

- Yurtdışındaki enstitüleri, fuarları takip eden bir mekanizmanın oluşturulması; böylece sektör 

firmalarının yurtdışındaki gelişmelerden haberdar edilmesi. 

 
İnsan Kaynağı 

Bu konudaki önemli alt başlıklar şunlardır: Vizyon ve iş birliği eksikliği, birlikte çalışma kültürünün 

eksik oluşu; yetişmiş teknik elemanların, konusunda uzman kişilerin ve ara elemanların teminindeki 

güçlükler; Türkiye’nin eğitim konusundaki eksiklikleri ve yeterli kültür birikiminin oluşturulamamış 

olması; Türkiye insanının Türkiye vizyonu hakkındaki olumsuz düşünceleri, ülke potansiyeline olan 

güvensizliği, diğer ülkelere göre yapılan olumsuz karşılaştırmalar. 

Sorunlara yönelik atılması gereken adımlar olarak aşağıdaki faaliyetlerin yararlı olacağı belirtilmiştir: 

- Devletin yüksek teknolojiler, özellikle yazılım konusunda bir vizyon oluşturması, 

- Eğitim sisteminde değişiklikler yapılması; bireylere küçük yaştan itibaren teknolojiye dönük 

fikirlerin aşılanması için gerekli çalışmaların yapılması, 

- Sektör paydaşlarının (Firmalar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları), eğitimle ilgili 

çalışmaları desteklemesi; teknik bilgi aktarımına ek olarak, sosyal ve kültürel donanıma 

katkıda bulunan projelerde yer alması, 
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- Üniversitelerde öğrencilere gerekli özgüvenin verilerek, ülkelerine katkı koyabilecek bireyler 

olduklarının kendilerine hatırlatılması. 

Genel Ekonomi 

Bu başlık altındaki sorunların bazıları şu şekilde belirtilmiştir: Ekonomide stabilite ihtiyacı; buna bağlı 

olarak yabancı yatırımcıdaki tereddütler; döviz kurundaki dengesizlik; yerli yerine ithal ürünlerin 

tercih ediliyor olması; iç piyasanın daralması. 

Sorunlara yönelik atılması gereken adımlar olarak aşağıdaki faaliyetlerin yararlı olacağı belirtilmiştir: 

- Devletin, Türkiye’nin yatırım yapılabilir bir ülke olarak algılanması için gerekli çalışmaları 

yapması, 

- Devlet desteklerinin firmalarca takip edilerek, teknolojide fiyat rekabetinin kullanılmaya 

çalışılması, 

- Üniversiteler ve yerli üreticiler tarafından geliştirilen teknolojilerle ilgili bilgi ve farkındalık 

oluşturulması ile teknoloji ihtiyacının Almanya gibi yüksek fiyatlı ülkeler yerine yerli 

kaynaklardan karşılanması, 

- Firmaların birlikte çalışmaları, 

- Gelecekte karlılık ve katma değer yaratabileceği öngörülen, geleceğin ürünlerine yönelme, 

- Firmaların birden fazla değer zincirinde faaliyet göstermeleri ile bir sektörden 

kaynaklanabilecek risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi. 

 
Maliyetler 
Bu başlık altındaki sorunların bazıları şu şekilde belirtilmiştir: Hammadde fiyatlarının, enerji 

maliyetlerinin, yazılım, simülasyon programlarının maliyetlerinin yüksekliği; otomotiv sektöründe bir 

markanın ve pazarlama faaliyetlerinin eksik oluşu; Uzakdoğulu üreticilerin Türkiye'ye yakın bölgelerde 

yatırım yapmasıyla, yerel firmaların lojistik avantajının önüne geçmeleri. 

Sorunlara yönelik atılması gereken adımlar olarak aşağıdaki faaliyetlerin yararlı olacağı belirtilmiştir: 

- Hammaddenin ithal edilmesi yerine Türkiye’de üretilebilmesi için çözümler getirilmesi, 

- Otomotivde bir markanın oluşabilmesi için pazar hacminin genişletilmesinin desteklenmesi. 
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Sorun analizinin ardından aşağıdaki üç ana başlık hakkında görüşülmüştür:  

 

1) Geleceğin ürünleri ve hizmetleri 

Katılımcılara, geleceğin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili gelişmelerin hangi yönde olduğu; müşterilerin 

beklentilerinin ve değişen tüketim alışkanlıklarının neler olabileceği sorulmuştur. Geleceğin 

ürünlerinin hangi özelliklere sahip olmasının beklendiği görüşülmüştür.  

 

• Otonom araçlar, elektrikli araçlar, farklı alaşımlardan yapılmış yeni teknolojiler, bulut 

hizmetlerini kullanan, arızalar ve sürücü davranışları konusunda tahmin yürüten araçlar 

vurgulanmıştır. 

• Araç pilleri, şanzıman ve aktarma organları içinde yer alan bir takım özellikli parçaların 

Türkiye tarafından üretilebilmesi; ağır vasıta araçlara odaklanılarak, bu alandaki teknolojik 

fırsatların değerlendirilmesi; elektrikli araçlardaki güvenlik sıkıntıları, şarj yavaşlığı, menzil 

sıkıntısı vb. sorunların çözümlenmesi üzerinde durulmuştur.  

• Son olarak, Türkiye bünyesindeki genç beyinlerin kazanılarak, teknolojik verilerin her 6 ayda 

bir 2 katına çıktığı bulgusundan hareketle, teknolojik veriler yaratan ekipler oluşturulmaya 

odaklanılmasının önemi vurgulanmıştır.  

 

2) Geleceğin pazarları  

Geleceğin pazarlarının hangi bölgelerde ve nasıl oluşacağı; bu pazarların oluşumunda rol alan 

aktörlerin kimler olabileceği konularında katılımcılardan bilgi alınmak istenmiştir. 

• Almanya’nın, Çin ve Hindistan’daki mühendislerin gelişimine katkı yaparak ve onlara istihdam 

imkânı sağlayarak; söz konusu ülke pazarlarına kuracakları tesisler ya da uygulayacakları 

politikalar ile pazar payını artırmasının beklendiği vurgulanmıştır. Yine teknolojiyi bu 

bölgelere taşıyarak, bu bölgeleri kalkındıracağının altı çizilmiştir. 

• Uzakdoğulu üreticilerin son yıllarda Avrupa’ya daha yakın olabilmek ve dezavantajları olan 

lojistik maliyetlerini azaltabilmek amacıyla bu bölgede yatırım yapmalarının, Türkiye 

açısından bir tehdit oluşturduğu, yine belirtilen bir diğer noktadır.  Diğer yandan teknolojinin, 

şu an Tayvan ve Çin’de olduğunun vurgusu yapılmıştır. 

• Hindistan’ın Türkiye yatırımlarının devam edeceği; Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde hem iç 

talep, hem de araç sahipliğinin az olduğu bölgelerde teknolojik yatırımlar ile yeni hedefler 

belirlemesinin gerekliliği ifade edilmiştir.  
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3) Değer önerisi  

Sektörde hali hazırda var olan yetenekler ve güçlü yönlerin kullanımı ile ortaya konabilecek değer 

önerisinin ne olabileceği üzerine konuşulmuştur. 

• Türkiye’nin potansiyelinin değerlendirilerek, daha yatırım yapılabilir bir ülke algısına sahip 

olabilmesi için gerekli çalışmaların, ilgili kurumlarca hızlandırılmasının gerekliliği, 

• Üniversitelerin, teknoloji transfer ofislerinin (TTO)  potansiyelinden yararlanabilmek adına sık 

sık ziyaret edilerek, güncel gelişmelerin takip edilmesi; Almanya, Amerika gibi ülkelerin know-

how kaynaklarına erişimin sağlanabilmesi için gerekli çalışmaların ilgili kurumlarca 

gerçekleştirilmesinin önemi, 

• Türkiye’de üniversitelerde yapılmaya başlayan kapsamlı çalışmaların firmalarca takip 

edilmesi, firmaların ithalat ile çok daha pahalıya tedarik edecekleri hizmet veya ürünleri, Türk 

firmalarından veya üniversitelerinden ucuza tedarik etmelerinin mümkün olacağı, 

• Firmaların, projelerine kaynak bulabilmek adına, devlet desteklerine olan ilgilerinin 

artırılmasının önemi (Bu kapsamda, İzmir Kalkınma Ajansı’nın “Projem İzmir Masası” ile 

irtibata geçilerek, devlet destekleri ve proje yazımı hakkında her zaman bilgi alınabilmesinin 

mümkün olduğu), 

• İzmir’deki birçok nitelikli firmanın bir arada olmasının avantajı ile ortak iş yapma kültürünün 

geliştirilmesinin mümkün olduğu ve firmaların bu anlayışı benimsemelerinin faydalı olacağı, 

• Makine sağlığı konusunun, geleceğin önemli değerlerinden biri olacağı ve ileride makinelerin 

taşıdıkları sorunları, kullanıcılarına aktarmasının/anlatmasının mümkün olacağı 

vurgulanmıştır. 
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