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TÜRKIYE
OTOMOTIV
END Ü STRISI
POTANSİYELİNİ KEŞFEDİYOR!
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OTOMOTİVİN
SANAYİ 4.0
HEDEFLERİ
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Halkbank-Turkishtime Ortak Akıl Toplantıları’nın altıncısında
Türkiye otomotiv sektörünün temsilcileri bir araya geldi.
Birlik ve dernek başkanlarının yanı sıra önde gelen ana sanayi
ve yan sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticileri,
“Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak istiyorsak,
otomotiv üretiminde de ilk 10’da yer almalıyız” diyor.
Bu vizyonu mümkün kılacak olan ‘sürdürülebilir rekabetçilik’
şartlarını ise 10 maddede sıralıyorlar.
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“ENDÜSTRI 4.0 SIFIR
IÇIN FABRIKA DEĞIL
EĞITIM GEREK”
Sektörün ihracatının yüzde 75’i Avrupa Birliği olunca,
yeni pazarlar için başını kaldırıp bakması gerekiyor.
Ancak çok meşgul. Hem ana sanayi hem de yan sanayi
bir yandan Endüstri 4.0’a ayak uydurmaya çalışıyor,
diğer taraftan fiyat/maliyet dengesini bulmaya çalışıyor

NERESINDEN bakarsanız bakın,
masanın etrafında Türkiye’nin en güçlü
profesyonelleri ve işadamlarından
oluşan kişiler bulunuyordu. Belki de
moderatörlüğünü yaptığım en ciddi
toplantılardan biriydi diyebilirim.
Ancak sektörün hem bulunduğu
konum hem de paydaşlarının eğitim
düzeyi oldukça yüksek seviyede
olduğu için, kazasız belasız bir şekilde
tamamlamayı başardım. Hem de tam
vaktinde. Bu konudaki ciddiyetimi
bilen bilir. “İç pazardaki tecrübesi
ile ihracat odaklı büyüme” şeklinde
belirliyor sektörün duayenleri, yürüyüş
tarzlarını. İnsan kalitesi, ürün çeşidi,

With

PROF. DR. 		
EMRE ALKİN
Kemerburgaz Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

“Bölgesel bir teşvik
anlayışı, 50 yıllık
geçmişe sahip ve
ampirik olarak da
kanıtlanmış ciddi
bir yanlıştır”
KIMDIR?
1969 yılında İstanbul’da
doğdu. İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi İngilizce
İktisat Bölümü’nü bitirdi.
2002 yılında profesör oldu.
Çukurova Holding, Anadolu
Endüstri Holding, Doğan
Holding ve Altınbaş Holding’de
çeşitli sorumluluklar üstlendi.
TİM genel sekreterliği,
Türkiye Finansman Şirketleri
genel sekreterliği, Vergi
Konseyi üyeliği ve Türkiye
Futbol Federasyonu genel
sekreterliği yaptı.

performans ve teknoloji diye tarif
ettikleri sıfatların üzerine, daha
doğrusu temeline “eğitim” başlığını
eklemişler. Hemen sordum ben
de: “Kur hareketleri sizleri nasıl
etkiliyor?”. Daha önce TİM için bu
konuyu araştırmış olduğum için
cevabı biliyordum. Cevaplar 		
bildiğimi teyit eder nitelikteydi.
“Kur yükselişlerinin maliyeti var,
ancak sürekli düşerse de kat etmek
mümkün olamıyor.” Hükümetin
son zamanlarda “yerlileşme”
üzerine eğildiğini, bu gelişmenin
kur hareketlerinin vereceği zararı
azaltacağını ancak Ekonomi

Bakanlığı’nın bu konuda derinlemesine
bir çalışması olmadığının altı çizildi.
Karşılıklı espriler de olmadı değil.
“Yan sanayi bize TL cinsinden versin”
diye takılan ana sanayiye cevap
gecikmedi. “Olsa dükkan sizin.”
İlk 10-15 dakikalık sohbetten net
olarak anladığım şunlar oldu:
• Kur oynaklığı sektörü tedirgin ediyor
• Politik gelişmelere karşı sektör hassas
• Pazar çeşitlemesine mutlaka gidilmeli
• Ekonomik gelişmeler karar süreçlerini
etkiliyor.
Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi
iç piyasayı, Brexit de ihracatı
olumsuz şekilde etkilemiş. KaliteRekabet-Esneklik üçgeninde
uzmanlaşmaya başlayan sektörün
ekonomik gelişmelerden çok politik
gelişmelerden etkilenmesi altı
çizilmesi gereken bir durum.
Sektörün ihracatının yüzde 75’i
Avrupa Birliği olunca, yeni pazarlar
için başını kaldırıp bakması gerekiyor.
Ancak çok meşgul. Hem ana sanayi
hem de yan sanayi bir yandan
Endüstri 4.0 ‘a ayak uydurmaya
çalışıyor, diğer taraftan fiyat/maliyet
dengesini bulmaya çalışıyor.
Iran ve Rusya’nın önemli pazarlar
olduğu ancak sabırlı olmak gerektiği
oldukça sık şekilde tekrar edildi.
Hatta İran’ın fırsat olduğu kadar tehdit
de olduğu söylendi. Buna rağmen
Türkiye’nin toplam ihracatı düşerken
otomotiv ve yan sanayi ihracatının
yükselmiş olması katılımcıların gurur
vesilesi olmuş. Açıkçası tebrik etmek
gerekiyor. Endüstri 4.0 derinlemesine
tartışıldı diyebilirim. Verimlilik,
büyüme, istihdamda nitelik ve
nihayetinde karlı yatırımların gerekli
olduğu vurgulanırken, geçiş için
mutlaka özel teşviklerin verilmesi
gerektiği hararetle tekrar edildi. Bir
katılımcı “Ar-Ge, Ar-Ge, Ar-Ge” diyerek
teşvik mekanizmasının dayanası
gereken felsefeyi ortaya koydu.
Belki de en önemli teklif bu konuda,
“Endüstri 4.0 Task Force” kurulması
talebi oldu. Yetkililere duyurulur.
“Araçların artık hafiflediği, tüketicinin
zevkine göre tasarladığı çok hızlı
bir piyasadan bahsediyoruz” dedi
bir uluslararası firmanın temsilcisi.
“Ayrı dünyaların insanı olmadan,
çabalarımızı senkronize etmeliyiz”
diye de ekledi. Haksız değil.

“ENDÜSTRI 4.0
TASK FORCE’
KURULMASI
TALEBI OLDU.
YETKILILERE
DUYURULUR”
Türkiye’de herkes kendi başına bir
şeyleri başarmaya çalışıyor. Koordine
olmakta fayda var. Yan sanayi ya da
tedarik tanayi ise “her yeni teknoloji
yeni bir iş modeli demek” şeklinde
kendine güvenini ortaya koyuyor.
Ancak, “herkes aynı start çizgisinde
başlasın dedik, ama çok geç kaldık”
diyerek, elektrikli araç veya diğer
inovasyonlar için, ki bunun içinde
“connectivity” de var, dünyadaki
yarışın gerisinde kalındığının altı
çizildi. “Bize fabrikadan çok eğitim
gerek” belki de aklımda kalan en
önemli cimlelerden biriydi. ABD’nin
Endüstri 4.0’daki üstünlüğüne karşı
Almanya’nın yaptığı atak anlatılırken,
çok seçici ve hızlı hareket eden
“Y Kuşağı” konusunda ciddi ve detaylı
tartışmalar yapıldı. Sektör bu konuda
“gözleyen” değil “önde koşan” olmak
istiyor. Buraya kadar bir özet yaparsak
sektör “connectivity” olarak tarif
edilen ve milyarlarca aletin birbirini
gördüğü evrene doğru yaklaşırken,
“affordability” yani her keseye
hitap eden bir hale gelmek istiyor.
Otomobiller artık neredeyse bir “fast
fashion” ürünü haline geldi. Hatta
o kadar ki, arabası olanın ehliyete
bile ihtiyacı olmayan bir dünyaya
ilerlerken, sahibinin keyfine üretilmesi
gerektiği konuşuldu. “Tüm istenen
sıfır kaza yaşanan bir evrene doğru
yürümek” diyor otomotiv sanayinin
paydaşları. Buna ulaşmak mümkün
mü ? Pekala mümkün. Bilgi çağında
ilerlerken, hayaller gerçek oluyor teker
teker. Ancak sonunda bir şey daha
söylediler ve ben bugüne döndüm.
“Ne kadar büyük iç pazar, o kadar
güçlü ve büyük üretim.” _
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O

tomotiv sektörü
bugün dünyanın 15’inci,
Avrupa’nın ise beşinci büyük
üreticisi. Son 10 yıldır ülke
ihracatında üs üste rekorlar
kırarak şampiyonluk ipini
bu sene de göğüslemeye
hazırlanan otomotivciler
için temel hedef, bu başarı
hikâyesini gelecek yıllara da
taşıyabilmek. Bu ise sektörün
Sanayi 4.0’ın sunduğu
fırsatları yakalayabilmesi,
içinden geçtiği muazzam
küresel dönüşümü iyi
yönetebilmesi ve teknolojik
yeniliklerde ‘takipçi’ değil
‘geliştirici’ olmasıyla mümkün.
Ürettiği her dört araçtan
üçünü ihraç eden otomotiv
sektörünün, dış pazarlarda
daha fazla güç kazabilmek
için kamu idaresinden
öncelikli talepleri söz konusu.
Nitelikli insan gücüne
yatırım, teşviklerin sektörel
ihtiyaçlar doğrultusunda
yapılandırılması, yatırım
iklimini daha da iyileştirecek
adımların atılması gibi...

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Efendim hoşgeldiniz.
Benim burada görevim hem moderasyon
hem de koordinasyon... Değerli vaktini
ayırıp toplantımıza katılan tüm
konuklarımıza öncelikle teşekkür ederek
başlamak istiyorum. Bu ay, bu platformda
otomotiv sektörünü her boyutuyla ele
alacağız. İhracatla ilgili en önemli birkaç
konuyu tek bir başlık altında toplayarak
ilk soruyu yöneltmek istiyorum.
Ardından Ar-Ge’yi konuşacağız. Otomotiv
pazarının güncel sorunları ve elbette
çözüm önerileri gündeme gelecek. Teşvik
ve vergi konularında devletten beklenen
adımları görüşeceğiz. İlk önce kıymetli
Başkan Orhan Sabuncu’ya sözü vermek
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istiyorum. Başkanım, siz meseleyi ortaya
koyun isteriz öncelikle...

ORHAN SABUNCU: Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu adına
endüstrimizin değerli temsilcilerine
toplantıya hoş geldiniz diyorum. Türkiye
İhracatçılar Meclisi liderliğinde yürütülen
“Turkey-Discover the Potential” sürecine
destek vermek amacıyla Halkbank’ın
çözüm ortaklığı ve Turkishtime
dergisinin organizasyonuyla düzenlenen
bu toplantıda otomotiv sektörü olarak
görüşlerimizi dile getireceğiz. Hepinizin
artık çok iyi bildiği üzere, otomotiv
endüstrisi Türkiye ihracatının son 10 yıldır

değişmez şampiyonu konumunda. Bu sene
de bu rekor devam edecek, sektör olarak
11. seneyi de şampiyon bitireceğiz.
Geçtiğimiz yıllarda otomotiv endüstrisinin
ihracattaki payı hep yüzde 15 civarında
gerçekleşiyordu. Bugün bu oran yüzde
18’e kadar çıktı. Öyle tahmin ediyorum ki,
2017’de yüzde 20’leri yakalayacağız.
Bu çok önemli, çünkü Türkiye ihracatının
beşte birini endüstrimiz gerçekleştirmiş
olacak. Endüstrinin yarattığı katma
değer, kayıtiçi bir sektör olma özelliği,
yetiştirdiği nitelikli insan gücü, Ar-Ge
yeteneği gibi bazı dinamikleri söz konusu.
2015 itibariyle Türkiye, dünyanın 15. büyük,
Avrupa’nın da beşinci büyük üreticisi

Otomotivin ana sanayi ve
yan sanayi temsilcileri,
dijitalleşmenin üretime
kazandırdığı yeni
açılımlara dikkat çektiler.
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23 milyar dolarlık hedefimiz de tutacak.
Şu an itibariyle yüzde 11’lik bir artış ile ilk
dokuz ayda. 17,1 milyar dolar seviyesine
geldik. Geçen senelerdeki parite kaynaklı
etkiler nedeniyle üzerimizde 3 milyar
dolarlık bir yük kaldı, ancak sektör 2016
yılı hedeflerine doğru ilerliyor. 2017’nin
daha da iyi olacağı beklentisindeyiz.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Halkbank’ın temsilcisi
olarak Erdal Erdem, finansal açıdan bu
vizyona dair neler söylemek ister?
ERDAL ERDEM: Halkbank olarak Turkishtime
ile düzenlediğimiz Ortak Akıl
Toplantıları’nın altıncısı için buradayız.
Bu toplantılar, sektöründe öncü
firmalarının aynı masa etrafında ortak
akıl üretip ortak çözümler geliştirdiği
son derece verimli bir platform olarak
bugüne kadar devam etti. Şu anda
ülkemizin ihracat odaklı büyüme
stratejisinin önemini koruyarak devam
ettiğini gözlemliyoruz. Tabii son yıllarda
kurdaki pariteden kaynaklı değişimin
otomotiv sektörüne olan negatif etkileri
söz konusu. Ama Eylül itibariyle otomotiv
sektörünün liderliği sürdürdüğü de
görülüyor. Banka olarak sektörün
yakaladığı başarı ivmesini sürdürmesinin
elzem olduğunu düşünüyoruz. Ve
yatırımlara, istihdama uzun vadeli olarak
devam etmesi gerekliliğine inanıyoruz.
Bankamızda otomotiv üreticileri ve
yan sanayi firmalarına yönelik kredi
seçenekleri ve hizmetler her geçen gün
artarak devam ediyor. Ülkemizde 2023
hedefleri kapsamında yürütülen tüm
enstrümanlara finansal olarak destek
vermeye, alternatif üretmeye gayret
gösteriyoruz. Bu noktada katılımcılar
olarak sizlerin görüşleri önem taşıyor.
Bunlar gündeme geldikçe biz de finansal
çözümler üretmeye devam edeceğiz.
Toplantının başkanlığını
yapan OİB Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan
Sabuncu, “2017 yılında
otomotivin Türkiye
ihracatındaki payını
yüzde 20’ye çıkarmayı
hedefliyoruz” dedi.

haline geldi. Ülkemiz en büyük ticari
araç üreticisi konumunda. Geçen sene
1 milyon 359 bin araç üretimiyle rekor
kırdık. İhracatta ise 992 bin araç adedini
yakaladık. İç pazarda 1 milyon adet
civarında satış gerçekleşti. 2016 yılı için
1 milyon 375 bin hedefi belirlemiştik,
1 milyon 400 bin adedi geçeceğimizi
düşünüyorum. İhracatta ise hedef 1
milyon adet demiştik, 1 milyon 100 bini
geçecek diye tahmin ediyoruz. 2015’te
otomotiv endüstrisinin toplam ihracat
büyüklüğü 21,2 milyar dolara ulaştı.
2016’ya dair yüzde 10’luk artışla

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bu noktada size
ülkenin ana vizyonu nedir diye sormak
istiyorum, ancak buna dair bir netlik
olmadığı da ortada. Burada yaptığımız
toplantılar şu anki sorunlara çözüm
önerileri getireceği için ilk soru olarak
kurdaki oynaklığın ihracatı nasıl
etkilediğini sizden dinlemek isteriz.
Kur oynaklığına karşı önlem alınmalı mı
veya nasıl alınmalı? İhracat pazarlarında
çeşitleme faaliyeti ne durumda? İran, Rusya,
diğer ülkelerdeki gelişmeler ve tedarik
sanayinin ihracat performansı nasıl?
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TUNÇ BAŞEĞMEZ: Oyak Renault olarak
bizim diğer tüm ana üretici firmalar
gibi büyümemiz büyük ölçüde ihracat
üstüne. Ama bu noktaya gelinceye
kadar iç pazardaki tecrübelerimizi
ve ürüne, kaliteye, performansa olan
hakimiyetimizi üst üste koyduk.
Ardından güçlü bir ihracat hamlesi için
yola çıktık. Dolayısıyla sektörü yaklaşık
45-50 yıllık geçmişiyle ele alırsak ve
bunun 30 yıldan fazla bir zamanda
gerçekleşen gelişimine bire bir tanıklık
eden biri olarak bütün aşamaları
bildiğimi söyleyebilirim. Gerek teknolojik
yenilik gerekse insan kalitesinde bilgi
seviyesinin de artmasıyla vardığımız
nokta hakikaten önemli. Bu noktalara
örgütlü bir ihracat hazırlığı olmasaydı
varılmazdı. Ülkenin şartları buna el verdi
ve sektör bugün önemli bir ekonomik
gücü haline geldi. Böylesine büyük bir
sektörün çok kurda büyük oynamalar
oldu diye ihracattan etkilenmesi
düşünülemez. Ama dünya ölçeğinde bir
krizden veya bir ülkenin yaşayacağı bir
ekonomik krizden dolayı sırtına baltayı
ilk önce yiyecek olan sektör de otomotiv.
Sadece biz üreticiler değil, tüm tedarikçi
zincirimizle beraber bıçak sırtında
gittiğimiz bir dönem içerisindeyiz..
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bunu huzur ve barış
açısından mı söylüyorsunuz yoksa bir
sistemik/ekonomik risk açısından mı
söylüyorsunuz?
TUNÇ BAŞEĞMEZ: Her iki açıdan da
söylüyorum. ‘Turn over’ı yüksek
sektörlerin çok küçük değişimlerde
kaybettiği veya kazandığı fırsatlar bir o
kadar anlamlı hale geliyor. Devalüasyon
-kurdaki parite, şimdi devalüasyonun
kibar salon adı sanırım- yaşandığında
ülkenin rekabet ve ihracat gücü arttı,
ekonomisi büyüdü deniyordu ama petrolü,
doğal gazı veya çok önemli hammaddeleri
maalesef bulunmayan bir ülkede
devalüasyonla öyle büyük bir rekabet
gücü elde edilmediğini, bu olduğunda bile
uzun süre dayanıklı olmadığını dünya
pazarlarına açıldıkça çok daha iyi gördük.
Dolayısıyla performans söz konusu
olduğunda ben her seferinde fiili reel
kazancı konuşalım derim. Devalüasyon
veya kurdaki oynamalar, bir miktar bizi
rahatlatmış gözükse bile hemen ardından
enflasyon bizi yakaladığı için derhal
maliyetlere yansıyor. 2007 yılını endeks

ORHAN SABUNCU
Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği (OİB)
Yönetim Kurulu Başkanı

ERDAL ERDEM
Halkbank Esnaf-KOBİ
Bankacılığı’ndan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

“Banka olarak
sektörün yakaladığı
başarı ivmesini
sürdürmesinin
elzem olduğunu
düşünüyoruz”
KIMDIR?
1971 Çankırı doğumlu Erdal
Erdem, Afyon Kocatepe
Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye
Bölümü mezunu. Bankacılık
kariyerine 1995 yılında
Türkiye Finans’ta başladı,
1996-2012 arasında
Asya Katılım Bankası’nda
çeşitli kademelerde
görev yaptıktan sonra
Ziraat Bankası yönetim
kurulu üyeliğine getirildi.
2014 yılından itibaren ise
Halkbank’ta önce finansal
yönetim ve planlama,
ardından esnaf ve KOBİ
bankacılığından sorumlu
genel müdür yardımcısı
olarak atandı. _

“Otomotiv
endüstrisi, Türkiye
ihracatının son
10 yıldır değişmez
şampiyonu
konumunda”
KIMDIR?
1951 Bursa doğumlu Orhan
Sabuncu, YTÜ Makine
Mühendisliği’nden mezun
olduktan sonra iki yıl
İstanbul’da bir mühendislik
firmasında çalıştı. 1978
yılında Bursa’da şantiye
mühendisi olarak başladığı
Teknik Malzeme firmasında
1985 yılında genel
müdürlük görevine getirildi.
2002-2010 yılları arasında
Orhan Holding’de otomotiv
koltuk grubu başkanlığı
görevini yürüten Orhan
Sabuncu, Orhan Holding
Şirketler Grubu’nda halen
yönetim kurulu üyesi. _

ÜLKEMIZ EN BÜYÜK
TICARI ARAÇ ÜRETICISI
KONUMUNDA
• Orhan Sabuncu
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ÖMER BURHANOĞLU
TİM Yönetim Kurulu Üyesi

“Rekabet için
anahtar kelimeler:
Eğitim, hammadde,
vergi, teşvik,
Nesnelerin İnterneti
ve Endüstri 4.0”

OSMAN SEVER
Otomotiv Sanayii Derneği
(OSD) Genel Sekreteri

KIMDIR?
Ömer Burhanoğlu, Boğaziçi
Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. İTÜ’de sistem
analizi dalında yüksek lisans
ve işletme dalında doktora
yaptı. 1983’te Farplas’ta
iş hayatına başlayan
Burhanoğlu, halen CEO
ve yönetim kurulu üyeliği
görevini yürütüyor. TAYSAD
eski yönetim kurulu başkanı
Burhanoğlu TİM yönetim
kurulu üyeliği, TİM Otomotiv
Sektör Konseyi başkanlığı,
Sanayi Komisyonu
başkanlığı ve (OIB) başkan
yardımcılığını sürdürüyor. _

“Dolar ve euro
bazında ihracat
ciromuzdaki yüzde
15’lik artış, katma
değerimizin
arttığını gösteriyor”
KIMDIR?
OSD’de genel sekreterlik
görevine 2015’te atanan
Osman Sever, İTÜ Makine
Fakültesi’nden mezun.
1987-2009 arasında otomotiv
sektöründe çeşitli görevler
üstlendikten sonra 2009-14
döneminde yurtdışında
yine otomotiv sektöründe
yöneticilik yaptı. _

SEKTÖRÜMÜZDE BU SENE
ÖNEMLI BIR ETKI OLARAK
BREXIT KONUŞULDU

• Güven Özyurt

olarak 100 aldığımda, bugün 2016’da
devalüasyonun da, enflasyonun da 200
olduğunu görüyorum. Devalüasyonun
bir yan getirisinden faydalanabilmek
gibi bir iç ekonomik düzenimiz zaten
yok. Herhalde bunun dünyada da pek
örneği yok. Ama devalüasyon kırılganlığı
artırıyor ve özellikle maliyetlerimizi
ciddi ölçüde etkiliyor. Daha da önemlisi
proje dönemlerinde karar almayı,
tahmin edilebilirliği zorlaştırıyor
ve projenin rantabilitesi konusunda
ülkenin çekiciliğini savunmak bizler
için zorlaşıyor. Evet, biz Merkez Bankası
değiliz. O zaman ne yapmalıyız?
Hepimiz, biz ve diğer bütün ana sanayiler
yerlileşme oranımızı en üst seviyede
tutmaya çalışıyoruz. Yerlileşme oranını
yükseltirken de bunu olabilecek en
yüksek derinlikte gerçekleştirmeliyiz.
Hiç olmazsa kendi hammaddemizde
çok büyük ölçüde bunu başarabilirsek
ve ülkenin stratejik anlamda bakışı
bu doğrultuda devam ederse, o zaman
oynamalara karşı hassasiyetimiz daha
kolay yönetilebilir hale gelir.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Ekonomi Bakanlığı’nın
bugünkü yaklaşımı sizin bu yerli tedarik
entegrasyonuna yardım eder şekilde mi
yoksa henüz o noktaya gelmiş değiller mi?
TUNÇ BAŞEĞMEZ: Hükümet, yerlileşmeye
daha ciddi bakıyor. Ama buna istek
duymakla, yerlileştirmeye yön vermek
ve onu geliştirmek ayrı şeyler. Biraz daha
yapılacak işler var gibi sanki. Kısa vadeli
önlem olarak ise şöyle düşünüyorum:
Üreticiler olarak alımlarınızı büyük
ölçüde Türk lirasına bağlarsanız ve döviz
üzerinden borçlanmazsanız böylesine
oynaklık ortamlarında kendinizi
en az oynayan halde tutabilirsiniz.
İhracata gelince... Otomobilcilerin belli
standart pazarları oluştu ama bunu
zorlamaya çalışıyoruz. Örneğin bizim
önemli pazarlarımızdan biri Rusya
idi, ama bir süredir -en azından bitmiş
oto segmentinde- önce politik sonra
ekonomik nedenlerle pazar olmaktan
çıktı. Rusya ile çevresindeki ülkeler için
de geçerli bu durum. Kazakistan belki
biraz hareketleniyor. Güney Kore yeni bir
modelimizde önemli bir challenge.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Ana sanayinin önemli
bir temsilcisi, deklarasyon diyebileceğim
bir açıklama yaptı, böylece...
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GÜVEN ÖZYURT: Sektörümüzde bu
sene kurdan da öte önemli bir etki
olarak Brexit konuşuldu. İngiltere’ye
önemli bir ihracatımız söz konusu.
Müşteriler açısından Brexit’in önemi
çok daha büyük oldu. Hala tam olarak
ne olduğu bilinmeyen bir durum söz
konusu. Dolayısıyla dış pazarlardaki
en negatif gelişmeyi Brexit olarak
değerlendiriyorum. Ama öte yandan
sektörün hala en büyük müşterisi olan
Avrupa Birliği’nin otomotiv tarafında
işlerin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Bu
sene en azından güney kanatta sürekli
büyümeler var. Otomotiv endüstrisinde
son dönemde ve bu sene çok güçlü
projeler devreye girdi. Yani yeni projelerle
pazarlardaki büyümeler endüstri için
avantaj oldu. Brexit ise bir süre daha
soru işareti olarak devam edecek.
Elbette buradaki kur etkisi çok ciddi
bir risk. Öte yandan Brexit’in bize etkisi
bu sene adetlerde bir miktar revizyon
ile limitli kaldı. Kur dalgalanmalarına
gelince, herkesin yaptığı gibi biz de kuru
öngörmeye çalışıyoruz. Bu belki beyhude
bir çaba ama öngörmeye çalışmamız
da gerekiyor. Hem Koç Holding’in bir
öngörüsü, hem Ford’un bir öngörüsü
var. İkisinin arasında bir yerde takip
etmeye çalışıyoruz. Nihai ürünün ihracatı
noktasında kur artışlarının müşteriye
doğrudan kısa vadeli bir etkisi olduğunu
düşünmüyorum. Bilakis bizim paramızın
devalüe olması, ithalatın bir miktar
ucuzlaması anlamına bile gelebiliyor.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Sayın TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi ile beraber biz Merkez
Bankası’na sunulmak üzere bir rapor
hazırladık. Raporda da belirttiğimiz üzere,
döviz kurlarının hızla artmasının ihracatta
hiçbir faydası yok. Ama döviz kurlarının
istikrarlı şekilde aşağı düşmesinin çok
ciddi olumsuz etkisi var. Bu rapor teslim
edildi. Dediğiniz şey pratikte doğru…
GÜVEN ÖZYURT: Fiyat düzenlemelerini
olabildiğince dövizin dışındaki gerçek
parametrelere bağlamaya çalışıyoruz.
Bir miktar başarılı oluyoruz, bir miktar
olamıyoruz. Çünkü neticede sektörümüzün
hammadde girdisi büyük oranda dövizle.
Örneğin sacı yerli üreticilerimiz de
geliştiriyor ve üretiyor ancak fiyatlar döviz.
Öte yandan Türkiye’de otomotivde
kullanılan plastiğin hammadde üretimi
yok, tamamı ithal geliyor.

Kur oynaklığına karşı bizim almaya
çalıştığımız önlem borçlanma durumunda
dengede olmaya çalışmak. Bir yandan da
kur nedeniyle artan malzeme maliyetlerini
dengeleyici aksiyonları gerek kendi
üretimimizde gerek tedarikçilerimizle
birlikte olabildiğince almaya çalışıyoruz.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Grup finans konusunda
ciddi tecrübesi olan bir grup tabii...
GÜVEN ÖZYURT: Ford Otosan olarak bazı
ürünlerimizin pazar çeşitlendirmesinde
biz tamamen aktif ve sorumlu durumdayız.
Örneğin Ford Trucks işimizde Rusya bizim
de geliştirmeye çalıştığımız bir pazardı,
orada her şeyi bir süre önce dondurduk.
Ford ile birlikte değerlendirdiğimizde

Oyak Renault Genel
Müdürü Tunç Başeğmez,
“Devalüasyon sektör olarak
kırılganlığı artırıyor ve
özellikle maliyetlerimizi
ciddi ölçüde etkiliyor” dedi.
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Halkbank adına toplantıya
katılan Erdal Erdem, “Türkiye
otomotiv sektörünün
dünyada rol alan değil, rol
biçen bir noktaya gelmesi
hepimizin arzusu” dedi.

gelecek senenin biraz daha olumlu
gideceği yönünde bir öngörü var, ihtiyatlı
şekilde takip ediyoruz. Tabii Kuzey Afrika
ve Körfez ülkelerinde de benzer durum
geçerli. Petrol nereye değiyorsa oradaki
endüstriler şu anda ciddi derecede inişte.
Bunun dışındaki işlerimizde ihracatta
müşteri yüzdesi olarak Avrupa pazarı
daha ağırlıklı bir noktaya geldi.

GÜRAY KARACAR: OSD verilerine göre 2016
yılını üretim konusunda bir rekor kırarak
bitiyoruz, bunun paralelinde ihracatta
liderliği almış durumdayız. 2016 yılı
ilk 9 ay sonuçları itibariyle Tofaş olarak
üretim ve ihracatta lider konumdayız.
2017 yılında bu rakamları yukarıya çekme
çabası içinde olacağız. Fiat Egea yeni
model ailesinin 50’ye yakın pazara ihraç
edilmesi ve bu pazarlarda görmüş olduğu
talep bizim açımızdan büyük avantaj
yarattı. Otomotivin toplam ihracatın
yaklaşık yüzde 25’ini gerçekleştiriyor
olmamız şüphesiz çok değerli. Otomotiv
sektörü olarak 2017’de büyüyen bir ihracat
hacminin içinde yine büyük bir pay almayı
hedeflemeliyiz düşüncesindeyim.
Sonuçta sektörümüz açısından en önemli

teşvik büyüyen bir iç pazar ve bu yönde
atılacak adımları çok önemsiyoruz.

OSMAN SEVER: Geçen Moskova’da dünya
otomotiv sanayi şirketleri ve sanayici
derneklerinin genel kurulunu izledim.
Aldığım bilgiler, 2017’ye bakışa da fayda
sağlayabilir. Avrupa Birliği’nde pazarın
aynı seviyede kalması öngörülüyor.
13,8-13,9 milyon adet araç satışı olacağı
tahmin ediliyor. İngiltere OSD’sinin
rakamlarına göre bu sene pazar tarihinin
en yüksek senesini yaşıyor. Gelecek
sene için öngörüleri yüzde 9 ilâ yüzde 11
civarında bir pazar yaratılması yönünde.
Burada temel faktörler tüketicinin
güveninin sarsılmış olması ve fiyatlardaki
artış. Türkiye geçen sene otomotiv
ihracatının yüzde 17,5’ini 175 bin 697
adetle İngiltere’ye yaptı. Bizim en büyük
ihracat pazarımız İngiltere. Dolayısıyla
Brexit, Türk otomotiv sanayi açısından
bakıldığında takip edilmesi gereken bir
sorun olarak karşımızda duruyor.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Brexit ile ilgili bir
beklentiniz var mı? Vazgeçtik bu işten
diyebilirler mi?
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OSMAN SEVER: AB pazarının mevcut
seviyesini sürdürmesi bekleniyor.
Brexit sebebiyle İngiltere’de yüzde 10
civarında bir daralma beklentisi söz
konusu. Kore pazarında değişik vergiler
nedeniyle yüzde 3 daralma var, bunun
devam edeceği tahmin ediliyor. ABD
toplamda 17,4 milyon adet araç ile bu sene
tarihinin en yüksek satışını yaşayacak.
Japonya biraz sarsıntı içerisinde, yüzde
5’lik bir pazar daralma var. Brezilya da
Rusya ile benzer şekilde, aşağıya doğru
gitmeye devam ediyor. 3,5 milyon araç
üretim kapasitesine rağmen bu sene 2,1
milyon adet üretim/satış öngörüyorlar.
Hindistan’da yüzde 10 civarında büyüme
ile bir toparlanma var. Rusya, ihracat
ve ithalatı da dikkate aldığımızda 2
milyon civarında bir pazarla kapatacak.
Bunun Türkiye açısından anlamı
ne? İhracatımızın yüzde 75’i Avrupa
Birliği’ne gerçekleşiyor. Avrupa Birliği
pazarlarında yaşanacak daralma veya
Brexit veya genel olarak Türk otomotiv
sanayi açısından çok iyi olmayan
haberleri bulundurma riski taşıyor.
İran’da otomotiv sanayinin ve pazarın
gelişmesi tedarik sanayimiz açısından
bir fırsat. Bunanla birlikte otomotiv
sanayi açısından bakıldığında İran’ın
planları gerçekleşirse ihracatımız
açısından dikkat edilmesi gereken
noktalar var. Üyelerimiz Amerika’ya
da ihracata başladı. İhracatta ticari
araç/otomobil oranımız yavaş yavaş
65’e 35 oluyor. Endüstrimiz üretiminin
yüzde 75’ini oranında ihracat ediyor.
Almanya’da da bu oran neredeyse aynı.
Tabii Almanya 5 milyon araç üzerinden
bu oranı gerçekleştiriyor. Biz 1,5 milyon
üzerinden... Dokuz ayda ülkemizin
toplam ihracatı maalesef reel olarak
yüzde 3 geriledi. Otomotiv sanayinin
ihracatı ise adet bazında bir önceki
seneye göre yüzde 13 arttı. Dolar ve euro
bazında bu ihracatın yarattığı ciroya
baktığınızda ise geçen senenin aynı
dönemine göre her ikisinde de yüzde 15
artış söz konusu. Bu katma değerimizin
arttığını gösteriyor.
ALPER KANCA: Tedarik sanayi de bu sene
olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Yüzde 75
civarında satışla Avrupa bizim öncelikli
pazarımız. Avrupa pazarında işler kötü
olmadıkça bizim işlerimiz iyi demektir.
Bu sene tedarikçiler de bir rekor kıracak,
yani otomotiv sektörü birkaç kanaldan

BARAN ÇELİK
Faik Çelik Holding CEO’su
/ Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

ALPER K ANCA
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri
Derneği (TAYSAD) Başkanı

“Otomotiv
yan sanayii
konjonktürel
sorunlardan ana
sanayiye kıyasla
çok daha fazla
etkileniyor”
“Rusya, bölgenin
en büyük pazarı
olacağı için
kesinlikle ihmal
edilmemeli”
KIMDIR?
Alper Kanca, işletme lisans
ve yüksek lisansını Viyana
İktisat Üniversitesi’nde
tamamladıktan sonra 19912007 arasında aile şirketi
Kanca Dövme Çelik’de
muhtelif sorumluluklar
üstlendi. 2008 yılından
itibaren genel müdür ve
yönetim kurulu başkan
yardımcısı olarak görev
yaptı. Kanca, Dövmeciler
Derneği’nde yönetim
kurulunun yanı sıra Kocaeli
Sanayi Odası Otomotiv
Meslek Komitesi ve
Meclisi’nde yer alıyor. _

KIMDIR?
Baran Çelik, Uludağ
Üniversitesi Makine
Mühendisliği’nden mezun.
2000 yılında Beyçelik
A.Ş.’de yönetim kurulu
üyesi olarak göreve
başladı. 2007 yılından bu
yana Beyçelik Gestamp,
Çelikform, Çelikpan gibi
pek çok iştiraki çatısı
altında bulunduran Faik
Çelik Holding’de CEO ve
yönetim kurulu başkan
yardımcı olarak görev
yapıyor. Aynı zamanda
OİB yönetim kurulu
üyesi olan Çelik, BTSO’da
Otomotiv Sektörü
Konsey Başkanı. _

İHRACATA DAYALI BIR
SANAYI ASLINDA RISK
ALTINDA DEMEKTIR

• Osman Sever
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GÜRAY K ARACAR
Tofaş Dış İlişkiler Direktörü

GÜVEN ÖZYURT
Ford Otosan Satınalma Genel Müdür
Yardımcısı

“Sektörümüz
açısından en önemli
teşvik büyüyen bir iç
pazardır. Bu yönde
atılacak adımları
çok önemsiyoruz”
KIMDIR?
2003-16 arasında
Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği’nde genel sekreter
olarak görev yapmış olan
Güray Karacar, bu dönemde
Center for International
Private Enterprise (CIPE)
MENA Bölgesi yürütme
kurulu üyeliği, Dünya Bankası
Sivil Toplum Diyaloğu
danışmanlığı, TÜSİAD
Kurumsal Yönetim Komitesi
üyeliği ve International
Corporate Governance
Network (ICGN) ülke
temsilciliği, Entegre
Raporlama Türkiye Yürütme
Kurulu üyeliği de yaptı. _

“Bizim sektörümüzün
yakıtı yüksek knowhow’a sahip insan gücü”
KIMDIR?
Güven Özyurt, Ford Otosan’da
2000 yılından itibaren merkezi
planlama müdürü, 2010 - 2014
arasında malzeme planlama
ve lojistik genel müdür
yardımcısı olarak görev yaptı.
2014'ten bu yana satınalma
genel müdür yardımcısı
olarak çalışıyor. 2013'ten beri
Koç Holding Şirketleri’nde
yöneticilere hizmet veren
'kurumsal iç koç’lardan biridir.
2015'te Harvard Üniversitesi
İş Okulu’nda İleri Yöneticilik
Programı’nı tamamladı.
2016 itibarıyla OİB'de yönetim
kurulu başkan yardımcılığı
görevini üstlendi. _

PAZAR ÇEŞITLENDIRMESI
KONUSUNDAKİ SIKINTILARI
BIR TÜRLÜ AŞAMIYORUZ

• Alper Kanca

birden rekor kırıyor olacak. Geçen seneye
göre ciddi bir artışımız söz konusu.
Modellerden dolayı özellikle Avrupa’nın
güneyinde ciddi bir artışımız var. Pazar
çeşitlendirmesinde konusunda biraz
sıkıntımız var, bunu bir türlü aşamıyoruz.
Biz TAYSAD olarak Çin’e, Amerika Birleşik
Devletleri’ne ziyaretlerde bulunduk.
Özellikle Ford bize ABD’de bu konuda çok
yardımcı oldu. Ciddi adımlar attık. Ama
uzaklık bir sıkıntı... Yakınımızdaki İran ve
Rusya gibi çeşitlendirdiğimiz pazarlarda
geriye gidiş söz konusu. Özellikle İran
pazarı bundan beş sene öncesine kadar
Türkiye’deki tedarikçilerin aktif olduğu bir
pazardı. Ambargoyla beraber pazar etkinliği
neredeyse sıfıra indi, yeni yeni artmaya
başlıyor. Ama İran akşamdan sabaha
düzelecek değil. Rusya’da işlerin ne zaman
düzeleceği belli değil. Ama kesin olan bir
şey, bölgenizin en büyük pazarı olacağı ve
Rusya’nın ihmal edilmememesi gerektiği.

ÖMER BURHANOĞLU: İran potansiyel vaat eden
bir pazar. TİM olarak orada bir dış ticaret
merkezi kuruyoruz. Sadece otomotiv
değil, her katta diğer sektörlerin de olduğu
sürekli pazarın takip altında olabileceği
bir merkez olacak. İran hacmi olan ve
yaklaşık Türkiye’nin bir buçuk misli
büyüyen bir pazar. Dolayısıyla yani gözardı
edilemeyecek bir ülke. TİM olarak bunun
önemini görüyoruz ve sürekli orayı takibe
aldık. Maalesef bakanlık gelecek olan
firmalardan uzun vadeli kontrat istiyor,
bunu kırmaya çalışıyoruz.
ALPER KANCA: Dış pazarlardaki
müşterilerimizin Türkiye’den özellikle
Avrupa’ya tedarik konusunda sıkıntı olacağı
yönünde tereddütleri var. Avrupalılar,
bizim birçok üyemizin bugüne kadar kendi
fabrikasından yaptığı sevkıyatların riskinin
orada bir depo kurulmasıyla güvenceye
alınabileceğini ifade ediyor. Önümüzdeki
sene bu durum ihracat performansımızı
bu etkileyebilir. Bunu bakanlığa
“Türkiye’den direkt çıkışları Avrupa’da bir
merkezde toplamalıyız,oradan dağıtmayı
düşünmeliyiz” şeklinde ilettik. Düne kadar
Bursa’dan ya da Kocaeli’nden çıkan bir
araç iki-üç günde Avrupa’da oluyordu, hiç
endişe yaratmıyordu. Ama 15 Temmuz
sonrasında müşterilerde böyle bir kaygı
var ve bunun bir şekilde giderilmesini
istiyorlar. Bir başka konu ise kur oynaklığı.
Bu da Avrupa’daki bazı müşterilerimizin
dikkatini çekiyor. Kurun aşağıya inip
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çıkmasını kendi lehlerine fiyat indirimi
fırsatı olarak kullanmak istiyorlar.
Hatta yurtdışındaki rakiplerimiz, “sizin
rekabetçiliğinizin, performansınızın yıllar
içinde artması aslında kurdan dolayı”
diyorlar. Beş-on yıl önce, yurtiçindeki
müşterilerimize tamamıyla Türk lirası
üzerinden işlemler yaparken daha ciddi
sıkıntılarımız vardı ve müşterilerimiz
bizi hammadde tedarikçilerimizi euro’ya,
dövize çevirin diye zorladık. Şimdi
bazı müşterilerimiz dövizden TL’ye
dönelim istiyoz. Mevcut istikrarlı sistemi
değiştirirsek herkes için zor olacak.

ÖMER BURHANOĞLU: Bizim sektör,
alırken de satarken de döviz bazlı bir
sektör. O yüzden diğer sektörler gibi
döviz dalgalandığı zaman her şey
dalgalanmıyor, bir dengemiz var zaten.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: O zaman sizin tedarik
talep elastikiyetiniz zayıf. Bir ülkenin dış
talep elastikiyeti zaten zayıfsa, ithalatının
yüzde 85’inden fazlası hammadde
alımına yatırılmadıysa devalüasyon
yolunda bir rekabetçilik yaratmanın zaten
imkanı yok. Geçen 15- 20 yıla baktığınız
zaman kur oynaklığından dolayı zararı
üzerinizde taşıdığınız an mı daha fazladır,
mutlu olduğunuz an mı?
ÖMER BURHANOĞLU: Oynaklık zarar demektir.
MÜFİT KARADEMİRLER: Bizim tedarikçi olarak
maliyetimiz enflasyon değil, eskalasyona
göre revize ediliyor ama özellikle dolaylı
ihracat yaptığımız zaman, yani ana sanayi
üzerinden ihracat yaptığımız zaman,
fatura kestiğimiz tarihte satışımız ve
tahsilatımız TL olduğu için 90 gün vadeli
yapılan satışlarda kur artışı kadar
kaybımız olmaktadır. Dolayısıyla maliyeti
belki güncelliyorsunuz ama 90 gün süre
içerisindeki artan kuru yıpratarak geri
alıyorsunuz. Bu tedarikçiye çok ciddi zarar
veren bir etken. Yani her sene ortalama
yüzde 10 kur artışı olduğunda, 90 gün
vadeyle tahsil ettiğinizde her sene en az
bunun dörtte biri kadar finansman kaybınız
oluyor yani dövize karşı ufalıyorsunuz.
PERİHAN İNCİ: Biz jant ve akü üretiyoruz.
Dolayısıyla girdilerimiz kurşun, alüminyum
ve çelikten oluşuyor. Yüzde 60’ın
üzerinde kimi zaman yüzde 90’lara varan
ihracat yapıyoruz. Bir kere döviz kuru
hareketliliğinden kazanmak konusunda

bir rüya görmüyoruz. Eğer dalgalanma
biraz fazlaysa, neredeyse her hafta
izlemek üzere bunu hedge etmeye
çalışıyoruz. Demek istediğim biz üretimi
bıraktık, finansçı olduk. Ne kadar
finansal destek enstrümanı varsa,
biz İnci Grubu olarak bu konuda uzman
haline geldik. Kaybımız o kadar büyük
olabiliyor ki, biz kurdan kazanmamayı
ya da ona endekslenmemeyi tercih
ediyoruz, bu türden riskleri hiçbir şekilde
almıyoruz. Bazen müşterilerimizin
sağladığı olanaklardan faydalanabiliyoruz
ama bizim Japon ve Brezilyalı iki yabancı
ortaklığımız var. Neyse ki ortaklığa
olan güvenleri var, onların kanallarını
kullanabiliyoruz.

OSD Genel Sekreteri
Osman Sever, “Sanayi
olarak nitelikli işgücü
sıkıntımız var. Gençlerimiz
AVM’lerde güvenlik
görevlisi olarak çalışmayı
sanayide çalışmaya
tercih ediyor” dedi.

15 ~ 1 6

H A L K B A N K - T U R K I S H T I M E O RTA K A K I L B U L U Ş M A L A R I

Ford Otosan Satınalma
Genel Müdür Yardımcısı
Güven Özyurt, ihracatta
müşteri yüzdesi olarak
Avrupa pazarının ağırlık
kazandığını söyledi.

Bu açıdan yan sanayide ortaklıklar
çok önemli. Kimi zaman Japon finans
kuruluşlarını kullanabiliyoruz. Yani
yaratıcılık son beş yılda arttı. İran
pazarına değinmek istiyorum. Tedarik
sanayi ana sanayiyi takip etmek
zorunda. Çin’e, Fas’a kadar gittik. Gitmek
zorundasınız yoksa sizin yerinizi bir
başkası alacak. Yan sanayi ana sanayinin
karşısında o kadar mükemmel bir
noktaya geldi ki, pek çok yere gidip pek
çok yatırım yapabilir durumda. Bize
İran pazarı gelişecek, gelin dediklerinde
gitmemiz gerekiyor, çünkü aynı zamanda
bizim rakibimiz. Bunu dengeye nasıl
oturtacağız diye düşünmek gerekli. Onlar
Türkiye’de ortak buluyorsa, bizim de
gidip o pazarlarda yan sanayi olarak yeni
ortaklar bulmamız gerekiyor.

TUNA ARINCI: İran ile ‘90 yılından beri
ilgileniyorum, en az 50-60 kez gittim.
Çok ciddi ihracatımız var ve Valeo olarak
biz bu işi orada partner edinerek çözdük.
Partner olmadan o pazarda yarışmak
çok zor. Ama özellikle yan sanayi
açısından çok büyük bir potansiyel var.
Kur konusunda da dalgalanmaların kısa

vadede çok büyük problem yaratacağını
düşünmüyorum. Yapılacak şey
lokalizasyonu artırmak. Kendi listenizi
hedge ya da euro al-sat şeklinde yaparak
gidermek. Fakat Türkiye’de enerji, çelik,
ve döküm olmak üzere emtia fiyatları
dolar, euro olarak tanımlandığı sürece
bizim bunu yapma şansımız yok. Biz sacı,
dökümü Türk lirası alabilirsek lokalizasyonu
artırmış olacağız. Bu konuyla ilgili ana
sanayi de çalışıyor. Yapılırsa eğer rekabet
açısından büyük avantaj sağlayacaktır.

BARAN ÇELİK: Otomotiv endüstrisi yan
sanayi, sac tüketimi çok yoğun olan bir
sektör. Otomotiv ve demir-çelik fiyatları
dünyanın her yerinde dolar, bir miktar
da euro bazında dönüyor. İhracat oranı
yüzde 76 olan bir sektörde ana sanayinin
maliyetlerini Türk lirası bazlı yapması
bence büyük risk taşıyor. Bugünkü
konjonktürde tabii ki döviz kurları
enflasyonun üzerinde artış sağlıyor ama
dövizin artış sağlamadığı bir 2002-2008
dönemi yaşadık. Türkiye rekabetçiliğini
kaybetmişti, çünkü Türk lirası daha fazla
değerlenmişti. Bu dengenin korunması
gerektiğini düşünüyorum. Otomotiv
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yan sanayii konjonktürel sorunlardan
ana sanayiye kıyasla çok daha fazla
etkileniyor. Bu konu yan sanayii önünde
bir risk olarak duruyor.

ALPER KANCA: Aslında istenen şey
verimlilik ve bunu kur üzerinden yapmak
doğru değil. Çünkü kur oynamaları etki
edebileceğimiz bir alan değil.
ÖMER BURHANOĞLU: Sacı işleyenlerle sacı
getirenler arasında büyük rekabet var.
Çünkü bir taraf hurda malı gelmesin
diyor, öbür taraf bunların üzerinden
fon kalksın diyor. İnanılmaz bir terslik
var. Maalesef önce ürünü yapıp sonra
hammadde peşinde koştuğumuz için,
ülkemizde böyle bir tersten gidiş
olduğu için sıkıntı var. Kore’de de petrol
yok ama dünyanın en büyük plastik
üreticilerinden biri. Otomotiv sanayileri
de bu nedenle bu kadar rahat rekabet
edebiliyor, çok iyi ürünler çıkartabiliyor.
Oysa biz plastik hammaddemizi tümüyle
ithal ediyoruz. Sacda korunan bir Ereğli
Demir-Çelik var. Dolayısıyla sacla
çalışanlar da, dökümle çalışanlar da
maalesef bu girdabın içinden çıkamıyorlar.
ALPER KANCA: Tedarik sanayinin küçük
oyuncularında, KOBİ üyelerimizde kur
oynaklığını yönetme bilgisi yeterince yok.
O yüzden zarar ediyorlar. İnci Holding
gibi büyük şirketlerde bir şekilde bu zarar
ettirmeyecek şekilde yönetiliyor. Tedarik
sanayinin ihracatıyla ilgili bir tespitte
daha bulunmak istiyorum. Türkiye’nin ilk
9 aylık ihracat rakamlarına baktığımızda
otomotiv endüstrisinin araç ihracatı
yüzde 15, birim bazında da yüzde 17
artmış. İlk 9 ayda tedarik endüstrisinin
ihracatı otomotivin genel performansının
gerisinde kaldı. Otomotiv yan sanayi
konjonktürel gerginliklerden çok
etkilenmiyor. Ama etkilendiğinde ise
ana sanayiye (OEM’ler) kıyasla bizi fazla
olumsuz etkilemedi, ama daha iyi olmamizi
engelledi. Müşterilerini ve muhataplarını
Türkiye’ye getirmekte zorlandı.
Özellikle pazar çeşitlemesi noktasında
faaliyetlerde bulunurken... Otomotiv yan
sanayi ihracatı geçtiğimiz yıla oranla artışta
ancak otomotivin genelinden geride
kalıyor. Bizim kendi eksikliğimizden
kaynaklanan bir durum değil. Tüm tedarik
sanayi Bursa’da, Kocaeli’nde, İstanbul’da
darbe gecesi bile çalıştı. Bunu yabancılara
anlatınca çok şaşırıyorlar.

MÜFİT KARADEMİRLER
Martur Sünger ve Koltuk
Tesisleri CEO’su

MEHMET TİRYAKİ
Tiryakiler Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı

“AB, mevzuata aykırı
olmasına rağmen
hibeyi kalkınma
ajansları vasıtasıyla
üreticilere teşvik
olarak veriliyor”
KIMDIR?
1952 Kütahya - Simav
doğumlu Mehmet Tiryaki,
Makine Yüksek Okulu’ndan
mezun. 1991-95 arasında
meslek komite başkanlığı
yaptığı EBSO’da 19972001 arasında yönetim
kurulu üyesi olarak yer aldı.
1993 ve 1999 arasında
başkan vekilliği de dahil
olmak üzere TAYSAD’da
çeşitli görevlerde bulundu.
2002-08’de Ege Serbest
Bölgesi’nde (ESBAŞ)
EBSO Temsilciliği, 200913’te EBSO (Ege Bölgesi
Sanayi Odası) Meclis
Başkanlığı ve 2008-10’da
Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği’nde
(OİB) yönetim kurulu
üyeliği yaptı. _

“Şu anda ana
sanayinin en büyük
avantajı güçlü ve
kaliteli yan sanayi”
KIMDIR?
Uludağ Üniversitesi
İktisadi Ticari İlimler
Akademisi mezunu Müfit
Karademirler, 1984’ten
bu yana, gerek Martur
A.Ş. gerekse Üstünberk
Holding bünyesindeki
tüm şirketlerde kurucu
ve yönetim kurulu üyesi
olarak görev yaptı.
Aynı zamanda Otomotiv
İhracatçıları Birliği’nde
(OİB) ve Bursa Organize
Sanayi Bölgesi’nde
(OSB) yönetim kurulu
üyesi olarak yer alıyor. _

IRAN PAZARINDA
PARTNER OLMADAN
YARIŞMAK ÇOK ZOR

• Tuna Arıncı
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PERİHAN İNCİ

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Ana sanayinin ürünüyle
yan sanayinin ürünü arasındaki fark yan
sanayiye olan talebin daha esnek olması...

İnci Holding Yönetim 		
Kurulu Üyesi

OSMAN SEVER: Kısa ve orta vadede
söylediğiniz doğru. Orta-uzun vadede
durum tam tersi, siz ülke risklerinizden
dolayı proje kaybettiğiniz zaman
bitmiş araç kayboluyor.

STEVEN YOUNG
Bosch Türkiye ve 		
Ortadoğu Başkanı

“Sanayi 4.0’ın
gerektirdiği
teknolojik yatırım
neresinden baksanız
belli bir kaynak
demek”
KIMDIR?
Galatasaray Lisesi’nin
ardından İ.Ü. Felsefe
Bölümü’nü bitiren Perihan
İnci, 2007 yılında Harvard
Business School’da
Advanced Management
Programı’nı (AMP)
tamamladı. İnci Holding’de
2013-16 yılları arasında
yönetim kurulu başkanlığı
yaptı. Kurucusu olduğu
PBA İç ve Dış Yatırım’da
halen yönetim kurulu
başkanı. Maxion İnci Jant
San.’de yönetim kurulu üyesi
olarak görev yapan İnci,
aynı zamanda TAYSAD’da
başkan yardımcısı. _

“Gelecekte aracı
içeren iş modelleri,
en az araç kadar
önemli olacak”
KIMDIR?
Steven Young, kariyerine
1988’de Avustralya
Mannesmann’da özel proje
mühendisi olarak başladı,
1994’te Mannesman
Rexroth’un Almanya’daki
merkezine atandı. 1995
yılında Türkiye’ye genel
müdür olarak transfer
oldu. 2001’de Bosch ve
Rexroth’un birleşmesinin
ardından yeni yapılanmada
genel müdürlük görevini
yürüttü. Young, 2011’de
Bosch Türkiye Temsilciliği
ve ardından 2015 tarihinde
Bosch Türkiye ve Ortadoğu
Başkanlığı görevine atandı. _

YAN SANAYI ÜRÜNÜNÜN
EN ÖNEMLİ FARKI TALEBIN
DAHA ESNEK OLMASI
• Emre Alkin

TUNÇ BAŞEĞMEZ: 100 vagonun birbirine
girmesiyle, 30-40 vagonun girmesi
arasında fark olabilir yani hasar daha büyük.
STEVEN YOUNG: İran konusundaki
tecrübelerimizi ben de aktarmak
isterim. Biz geçen senenin sonlarına
doğru Bosch olarak İran’da firmamızı
kurduk ve Ocak’tan itibaren aktif bir
şekilde faaliyetlerimize başladık. Ve bu
pazara sadece otomotiv işkolumuzla
değil tüm işkollarımızla girdik. Bunu
yaparken İranlı yetkililerle çok sıkı
irtibat içindeydik. Markanın gücünün
de etkisiyle büyük memnuniyetle
karşılandık. Dünyadaki en büyük beşinci
yerleşkemiz olan Türkiye’deki Bosch
grubu çok ciddi bir üretim üssü ve burada
17 bin kişi çalışıyor. Almanya merkez ile
İran’ın Türkiye’den yönetilmesi yönünde
ortak bir karar aldık. Herkese şunu
tavsiye ediyorum: İran pazarında aşırı
dikkatli olmak gerekiyor. Bir kere son
derece esnek olan kanunlara hazırlıklı
olmalısınız. Network büyük önem
taşıyor. İranlıların o bölgenin -Pakistan
da dahil olmak üzere- bir hub haline
gelmesi gibi bir hayalleri var. 10-12
ülkenin adının geçtiği bu bölge, nüfus
büyüklüğü ile iştah kabartıcı ancak
satın alma güçleri çok düşük. İran’da
ithalat pek teşvik edilmiyor; yabancı
üretici şirketlere ‘burada üretin’ diyorlar
ve üretim tesislerinizde size olası ‘joint
venture’ ortağı olarak devlete en yakın
kişileri gösteriyorlar. Fakat her şeye
rağmen İran, uzak durma lüksünüzün
olmadığı bir pazar.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Otomotiv sektörü
için önem taşıyan konulardan biri
olarak Sanayi 4.0 ve Ar-Ge ile ilgili neler
söylemek istersiniz?
MEHMET TİRYAKİ: Yurtdışında ilk fuar olan
1984 senesinden bugüne kadar 10’ar yıllık
dönemlerde otomotivin geldiği noktayı
kısaca özetlersem... Türkiye’nin dışa
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açılma döneminde ilk defa 1984 yılında
Hannover’de fuara katıldık. O sene
otomotiv ihracatımız 100 milyon dolar,
ülke ihracatımız 7 milyar dolardı. 1994’te t
oplam ihracatımız 18 milyar dolara,
2004’te 63 milyar dolara çıktı. 2014’e
geldiğimizde otomotiv ihracatımız
22 milyar doları aştı, ülke ihracatımız
157 milyar oldu. Görüldüğü gibi, 2004
sonrasında toplam otomotiv ihracatımızda
ciddi bir ivme yakalayarak iki kat artış
gösterdi. Bu artışta daha dikkati çekici
olan ise tedarik sanayimizin yakaladığı
ivme ve tedarikteki ana firmalarımızın
yolunun açılmış olması. Yani otomotiv
ihracatında 15 sene önce tedarik sanayinin
payı yüzde 15’lerdeyken, 2015’te bu oran
yüzde 41’lere geldi. Burada otomotiv
sanayimizin performansının da çok
büyük etkisi var.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: İhracat teşvikleri
konusundaki görüşünüz nedir peki?
MEHMET TİRYAKİ: Ar-Ge teşviki, Ar-Ge teşviki,
Ar-Ge teşviki... Neden? Otomotivin ülke
ihracatındaki son 30 yıllık başarısı tek
başına değerlendirildiğinde çok büyük.
Ancak bizimle aynı yıllarda bu yarışa
başlayan Kore ve Japonya gibi ülkelerle
kıyasladığımızda maalesef bu başarı
göze çarpmıyor. 2015 yılı rakamlarıyla
Güney Kore’nin otomotiv tedarik sanayi
ihracatı yaklaşık 23 milyar dolar ile
bizim toplam ihracatımızı geçiyor.
Japonya’nın ise 29 milyar dolar. Global
raporlara baktığımızda Alman otomotiv
sektöründeki toplam araştırmacı
sayısının 100 binden fazla olduğunu
görüyoruz. Türkiye’ye baktığınızda
toplam Ar-Ge merkezi sayımız yaklaşık
275, otomotivdeki toplam Ar-Ge merkezi
sayımız 62. Ülke olarak toplam Ar-Ge
çalışan sayımız 8 bin, otomotivin Ar-Ge
merkezlerinde çalışan tam zamanlı
personel 2 bin 300 civarında.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Aslan payını otomotiv
alıyor yani..
MEHMET TİRYAKİ: Hükümetimizin Ar-Ge
teşvikleri sağlıklı bir çerçevede. Fakat
yaklaşık yedi-sekiz yıl Ege Bölgesi Sanayi
Odası’nda meclis başkanlığı yaptığım
dönemde gördüğüm şey şuydu: Ar-Ge
teşviklerindeki temel eksiklik hukuki
altyapısının olmaması… Birçok sanayinin
kendi Ar-Ge’siyle ürettiği ürünlerle ilgili

herhangi bir mağduriyeti olduğu zaman
bunu giderecek ihtisas mahkemeleri
olmadığı için süreç çok uzuyor.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Patent çalınması, hak
ihlali, copyright gibi…
MEHMET TİRYAKİ: Eylül’de gerçekleşen
Hannover Fuarı’nda otonom sürüşle
ilgili rüya gibi gelişmeler yaşandığına
şahit olduk. Bununla birlikte Amerikan
ulusal yol ve trafik güvenliği yönetimi
otonom sürüşle ilgili ileride yaşanabilecek
sıkıntılarla ilgili bugünden hukuki
altyapıyı hazırlıyor. Evet Ar-Ge teşvikleri
çok önemli, ama hukuki altyapısı da

TAYSAD Başkanı Alper
Kanca, 2000’lerin başından
beri ülkeye otomotivde
büyük çaplı yeni yatırım
gelmediğine dikkat çekti.
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İnci Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Perihan İnci, döviz
kurundaki dalgalanmanın
etkilerini azaltabilmek için
çok çaba sarf ettiklerini
belirterek “Üretimi bıraktık,
finansçı olduk” dedi.

olmalı. Teşvik nedir? Ar-Ge’dir, Ar-Ge’dir,
Ar-Ge’dir... Güney Kore’nin başarısının
ardında 1995-2011 yılları arasında
araştırmacı sayısının 100 binden yaklaşık
400 bine çıkarmış olması yatıyor. ABD’de
toplam araştırmacı sayısı 1 milyon 400
bin. Çin’de 1 milyon 400 bin, Japonya’da
650 bin, Rusya’da 450 bin!

GÜVEN ÖZYURT: Hakikaten kurla
mücadelenin bir yere varacağı yok. Kur
dışı süreçlerdeki farkımızı sürdürmemiz
gerekiyor. Rekabetçi ve esnek olmalıyız.
Ana sanayinin durduğu pozisyonda Ar-Ge,
tasarım, inovasyon zaten önem taşıyor,
verimliliğin üzerine teknolojiyi ekliyor.
Aynı baskı tedarikçilerin üzerinde de
var. Tabii tedarikçilerin üzerinde bir eşik
noktası daha var. Global bir otomotiv
üreticisi buradaki tedarikçi firmalardan
birine “Sen İspanya’dan bize malı ver”
diye talepte bulunabiliyor. Tabii buradaki
verimliliği oraya taşımak istiyor. Bu hem
bir fırsat hem de tedarikçilerin global ayak
izi, dediğimiz sürece geçerek risk almasını
gerektiriyor. Bu noktada 15 Temmuz’un
gölge tarafına baktığımızda yabancı
müşteride oluşturduğu negatif algıyı da

biraz düşünelim. Ve birçok tedarikçimiz
o eşiğe geldi. Bunu not etmek istedim.

ALPER KANCA: Türkiye’nin en büyük
sermayesi, aslında girişimcileri... Renault,
Nissan’dan yöneticiler geçen hafta
TAYSAD’a geldiğinde Fas’a, Cezayir’e
hatta İran’a Türkiye’den girişimci ihraç
etmemizi önerdiler. Sadece makine,
ekipman değil, girişimci istiyorlar.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Türkiye’nin bir
genişbant stratejisinin olmayışı bir sıkıntı.
15 milyar dolar harcanması gereken
fiber optik kurma ağ projesi yerine mega
projeler iddia ediyoruz. Buradan kaynaklı
sıkıntılar yaşayacağız. Altını çizmek
istediğimi bir başka nokta da Türkiye’de
herhangi bir sektörle alakalı ciddi
istatistik çalışmanın olmayışı. Dört tane
devlet kurumunun herhangi bir sektör
hakkında detayı, istatistiki çalışması
olmadan ben hiçbir rakamı istatistik
olarak kabul etmem... Önce kamuyu bu
rakamlarla ikna etmeniz gerekiyor. Sanayi
4.0 konusuna gelirsek teknoloji tedarikçisi
bir firmanın yöneticisi olarak Steven
Young’ı dinlemek isteriz...
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STEVEN YOUNG: Ar-Ge, teknolojinin alt
birimlerinden bir tanesi. Son yüzyılda
otomotiv sektörü, teknolojiye yenilikler
önemli getirdi. Bu yenilikler de kullanma
alışkanlıklarıyla bütünleşmiş durumda.
Kullanıcının almayacağı bir ürünü
üretmenin yanlış olduğunu 40-50 sene
evvel dünya zaten öğrendi. İleride aracı
içeren iş modelleri en az araç kadar
önemli olacak. Bu ne demek? Araçla
ilgili bakış açımız, sahiplik durumumuz,
kullanma alışkanlıklarımız çok ciddi
bir şekilde değişecek. Araç sahibi
olarak aracımızı sadece zamanımızın
yüzde 4’ünde kullanıyoruz. Geri kalan
yüzde 96’sında araç park halinde
duruyor. Yarının müşterileri ağırlıklı
olarak Y hatta Z nesli olacak, bu neslin
özelliklerini inceliyor olmamız gerekiyor.
Talep dünyada bundan sonra gelişen
pazarlardan gelecek. Almanya bugün
yaş ortalamasında 40-50’ye, modern
tüketimin de tümüne erişebilmiş
durumda. Ama Afrika veya Hindistan
ile mukayese ettiğimizde çok çarpıcı
bir durum var. Talep buralardan
gelecek. Otomotiv sektöründe üç mega
trend var: Bir tanesi ‘connectivity’
yani bağlanabilirlik. İkincisi otonom
sürüş. Üçüncüsü de elektrikli araçlar.
Bu üçünü bir araya getirirsek, şu anda
otomotiv sektörünün muazzam bir
değişimden geçtiğini görüyoruz. Otonom
sürüşün çıkış noktası sıfır kazaydı. Araç
kazalarında dünyada senede 1.2 milyon
insan ölüyor. Biz şirket olarak 2009-2010
yılında her sene 400 milyon euro yatırım
yaparak bu alandaki çalışmalarımızı
başlattık. Geldiğimiz noktada sürücü
destek sistemleriyle araç kendi kendini
kullanabiliyor. Tam otonom sürüşte
değiliz. O aşamaya daha 6-7 senemiz var.
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Otonom sürüşün
gerçekleşebilmesi için 50 metrede bir
sensör olması gerekiyor. Aslında otomotiv
tedarik sanayinin yeni bir segmenti oluştu
bile... Ancak 50 metrede bir olması gereken
sensörler ciddi bir genişbant, fiber optik
ağa bağlı olmalı. Gelin görün ki Türkiye’de
bunun altyapısı henüz kurulu değil…
STEVEN YOUNG: Otonom sürüşü
gerçekleştirmek için temelde iki farklı
teknoloji söz konusu. Biri aracın tamamen
internet üzerinden drive edilmesi. Biz
öyle yapmıyoruz ama Amerikalılar
bunu tercih ediyor. Bizim kullandığımız

TUNÇ BAŞEĞMEZ
Oyak Renault Genel Müdürü

TUNA ARINCI
Valeo Genel Müdürü

“Yerlileşme oranını
yükseltirken bunu
olabilecek en
yüksek derinlikte
gerçekleştirmeliyiz”
KIMDIR?

“Son yıllarda işçilik
maliyetlerindeki ciddi
artışın önümüzdeki
dönemde artacağını
öngörüyoruz”
KIMDIR?
1966 Bilecik doğumlu Tuna
Arıncı, Uludağ Üniversitesi
Makina Mühendisliği’nden
mezun. Fransa INSEAD
Üniversitesi’nde işletme
master’ı yaptı. 1987 yılında
Valeo’da başladığı kariyerine
Fransa ve Türkiye’de çeşitli
yöneticilik görevleriyle
devam etti. 2006-12
yılları arasında Grammer
Koltuk Sistemleri’nde
genel müdürlük yaptı.
2012’de Valeo’ya bu defa
genel müdür olarak atandı.
Halen TAYSAD ve Bursa
KALDER’de yönetim
kurulu üyesi. _

1978 yılında Ankara
Hacettepe Üniversitesi
Kimya Mühendisliği’nden
mezun olan Tunç Başeğmez,
1984’te Oyak Renault
Otomobil Fabrikaları’nda
boyahane atölye şefi olarak
çalışmaya başladı. 1999’da
Mekanik ve Karoseri Montaj
Fabrikaları’nın direktörlüğünü
üstlendi. Ekim 2010’da
Fas’ta kurulma aşamasında
olan Tanca Fabrikası’na
ilk direktör olarak atandı.
Mayıs 2016 tarihinde
Oyak Renault’nun genel
müdürlüğüne getirildi. _

AR-GE’DE HUKUKI
ALTYAPIMIZIN OLMAMASI
TEMEL BİR EKSIKLIK

• Mehmet Tiryaki
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Bosch Türkiye ve Ortadoğu
Başkanı Steven Young,
küresel ekonominin yönüne
dair değerlendirme yaptı
ve “Talep dünyada bundan
sonra gelişen pazarlardan
gelecek” dedi.

teknoloji ise araçtaki internet bağlantısını
sadece haritalar için kullanıyor. Başka
hiçbir şey için kullanmıyor. Sensörler,
radarlar ve kameralarla araç tamamen
internetten bağımsız bir şekilde
otonom sürüş gerçekleştiriyor. Ama
Endüstri 4.0, tam da dediğiniz genişbant
teknolojisidir. Çünkü muazzam bir veri
otobanı olacak. Dolayısıyla çok ciddi bir
altyapıya ihtiyacımız var. Müşterinin
talebi çok değişeceği için ileride işimiz
doğrudan tedarik ve ana sanayi olarak
buna uyumlanmak olacak. En azından
biz yan sanayi olarak bunu bir şekilde
öngörüyoruz. Çalışmalarımızı da bu

doğrultuda ilerletiyoruz. Endüstri 4.0’ın
Türkiye’ye çok büyük faydası olur, çünkü
Almanya bu işe çok hızlı girdi. Almanya
son 10-15 senede maliyetler yüzünden
kaybettiği rekabetçi gücünü Sanayi 4.0
ile tekrar kazanmaya başlayacak. Biz
de şirket olarak bir misyon üstlendik.
Sanayi Bakanı’na Türkiye’ye bir an evvel
tanıtmak istediğimizi, böylece Türk
sanayicinin de bunu benimsemesi ve hep
beraber ilerlemek istediğimizi söyledik.
Yazılım teknolojisinde çok güçlü olmamız
gerekiyor. Ana sanayi halihazırda bunun
üstünde çalışıyor. Burada ben özellikle
yan sanayi için altını çiziyorum. Eğitim
sistemi ve teşvikleri de buna göre
yapılandırmamız gerekiyor. Aksi takdirde
son 10-15 senedeki başarımızı önümüzdeki
15 yıla da taşıyacağımızın bir garantisi yok.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bunlar şahsen beni
çok heyecanlandırıyor...
ÖMER BURHANOĞLU: Tabii ki teknolojiler
gelişecek. Ama sonra bize satılacak,
biz de onları uygulayacağız. Bu döngü
böyle gittiği sürece de biz ‘follower’
(takipçi) olarak kalacağız. Şimdi
yeni gelen teknolojiler tabii ki yeni
iş modelleri getiriyor. Bu gerçekten
önemli bir fırsat. TAYSAD başkanlığı
dönemimde elektrikli araçların bir an
evvel hayatımızın içinde olacağından,
söylenildiği gibi 2025’te yüzde 5
oranında değil, çok daha yüksek oranlara
varacağından, buna yatırım yapılması
gerektiğinden bahsedip duruyorduk.
Aslında bunu herkes biliyordu. Ama
herkes bu teknolojilere sahip olanların
bunu kullanıp bir sonraki teknolojiye
geçeceğini bildikleri için birilerinin kartı
açmasını bekliyordu. Tesla açınca şimdi
herkes bir bir açılmaya başladı. O dönem
herkes aynı start çizgisindeyken yarışa
katılalım, ne olur elektrikli araçlara
yatırım yapın diyordum. Şimdi yeni
yeni TÜBİTAK’ta da çalışmalar başladı.
Ama maalesef geç kalmış durumdayız.
Elektrikli araçlar hızla yayılmaya
başladı, özellikle Çin’de devlet politikası
haline geldi. Her markanın mutlaka
her yıl artırmak belli oranda üzere
elektrikli araç üretmesini şart koştular.
Elektrikli araçlarda yaptığımız hatayı
şimdi bu Sanayi 4.0’da yapmayalım.
Çünkü otomobiller de artık Nesnelerin
İnterneti’ndeki nesnelerden biri olacak.
İşin aslı parayı ‘connectivity’ götürecek.
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Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bu size yeni iş modeli
getiriyor tabii.
ÖMER BURHANOĞLU: Tabii. Bu iş modelleri
için fabrika kurmaya gerek yok. Akıllı
insan ve eğitime gerek var. Bizim
burada devletten esas beklediğimiz,
aslında eğitimde yapılacak olan reform.
Kodlama eğitimini ilkokuldan başlanarak
yazılması. Artık fabrikalardan ziyade
akıl ön plana çıkıyor. Bu konuda başka
neler yapmamız lazım? Tabii ki yeni
iş modellerine, yeni kuşağa yatırım
yapmamız, bizim onlara kesinlikle destek
olmamız gerekiyor. Yani çok cesaretli,
vizyonlu, gerçek yatırımcı işadamlarına
ihtiyaç var. TİM olarak ne yapıyoruz? TİM
ve OİB olarak 100 firmaya üniversitesanayi işbirliği projesi kapsamında
inovasyon yönetimi için mentorluk
yapıyoruz. Bire bir üniversiteden hocaları
firmalarla eşleştiriyoruz... Firmaların
içinde inovasyon yönetimi kurmak üzere
mentorluk sistemine geçiyoruz. Bunun
yarısını TİM ve OİB ödüyor, yarısını
firmalar ödüyor. Şimdi yeni bilabedel

1000 tane Ar-Ge merkezi kurulması
için danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Ar-Ge merkezi olmayanları Endüstri 4.0
konusunda da farkındalık yaratmak için
TİM ve OİB’in programına aldık.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Önde koşmak diye bir
başlık öne çıkıyor...
ÖMER BURHANOĞLU: Yan sanayimiz için
Endüstri 4.0 çok önemli. Çünkü eğer dikey
entegrasyon yaparsanız otomasyon olur.
Endüstri 4.0 olması için tedarik zincirinin
tamamında çözülmesi lazım. Biz tedarik
zincirinin çok önemli bir parçasıyız.
Dolayısıyla Endüstri 4.0’a hazır olmamız
lazım, çünkü siparişlerimiz yarın bize
otonom olarak gelecek. Otonom sistemin
ilk ticari araçlarda olacağını düşünüyorum.
TUNA ARINCI: Almanya bu işe bizden daha
fazla odaklanıyorsa bizdeki verimliliğin
daha da artması lazım. Çünkü bizde
de son yıllarda işçilik maliyetlerinde
ciddi artışlar var, önümüzdeki dönemde
bunun daha da artacağını öngörüyoruz.

Tiryakiler Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tiryaki, “Otomotiv
ihracatında tedarik sanayinin
payı 15 sene önce yüzde 15
iken, bu oran bugün yüzde
41’e ulaştı” dedi.
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Özellikle devlet tarafında Endüstri 4.0’a
özel yatırım teşvikinin geliştirilmesi
şart. İstihdamda da kow how’ı yüksek
elemanların yetiştirilmesi gerekiyor.
Aksi takdirde burada başarılı olmamızın
şansı yok. Bunun da aşırı hızlı olması
lazım, zira bizden maliyeti yüksek ülkeler
bizden hızlı gidiyor. Kişiselleştirme
konusu Y kuşağı ile birlikte önem
kazandı. Her kullanıcıya özel otomobil
gündemimize daha fazla gelecek.

STEVEN YOUNG: Endüstri 4.0 için illâ Çin’de
bir fabrika yapmanıza gerek yok. Burada
teşvik öneriyorum.

Tofaş Dış İlişkiler
Direktörü Güray Karacar,
“2017 yılında da üretimi
bu şekilde devam
ettirmek çabası içinde
olacağız” dedi.

MEHMET TİRYAKİ: Artık teşviklere + hibe
hibeyi de ilave etmek lazım. Çünkü
Avrupa Birliği mevzuatına aykırı olmasına
rağmen rakibimiz olan tüm ülkelerde
hibe kalkınma ajansları vasıtasıyla
üreticilere teşvik olarak veriliyor.
Hannover fuarında gördük ki, tedarik

sanayimizin hedef pazarlar sıralamasında
tabii ki AB ülkeleri birinci, Rusya ikinci,
Kuzey Amerika üçüncü, İran belki
dördüncü veya beşinci sırada.

ALPER KANCA: Bu teknolojiler mutlaka
gelecek, buna hazırlık yapmamız
gerekiyor ama TAYSAD örneğinden
bakarsak plastikçi, dökümcü, saç parça
imalatçı, jantçı, akücü olmak üzere 354
üyemiz var. 354’ü de akşamdan sabaha
Endüstri 4.0’a sıçrayacak değil. Arada
en az 15 yıllık bir süreç olması gerekir.
Çünkü yapmamız gereken ev ödevlerimiz
var. Gelecekte araçlar daha hafif olacak,
her tedarikçinin aracın hafifletilmesine
yönelik bir çalışması olması gerekiyor.
Bizim kendi işkolumuzda dünyadaki
rakiplerimiz üniversiteyle, ana sanayiyle
birlikte çalışıyor. Endüstri 4.0 konusunda
çalışmalarımız gelişsin, elektrikli araç da
gelişecek ama uzun bir müddet hibritle
beraber yaşayacağız. O zaman hibride
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göre çözümler geliştirmemiz gerekiyor.
Tedarik dünyasında 354 yan sanayici
birden akşam hazırlayıp sabahına bir
anda elektrikli araca dönmeyecek.
Almanya bütün bu teknolojileri başka
ülkelere götürecek, sonra ne yapacak
diye sordunuz ya... Bir İtalyan rakibimiz
henüz Endüstri 4.0 değil, klasik
bildiğimiz otomasyon anlamında dahi
Almanları yakalayamadığını ve robotlara
döneceğini söyledi. “Çünkü işçim, ustam,
mühendisim buna uygun değil. Ben
daha kolay bir çözüme yöneleceğim”
dedi. Almanlar ise insan kaynağıyla
olsun, teknolojisiyle olsun zincirin her
halkasında mükemmel…

Prof. Dr. EMRE ALKİN: İtalyan intihar etmeye
karar vermiş yani!
PERİHAN İNCİ: Bizim ülke gerçeklerimizle
dünya gerçekleri bambaşka. Aynı
gezegende ama ayrı dünyalardayız.
Alper Bey’e hak veriyorum. Bizler
bugün üretim yapmak ve varlığını
sürdürmek gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Bizim ürünlerimizden bir tanesi
elektrikli araçların kalbi. Endüstri 4.0
ile 2011’de ilk duyduğumdan bu yana
ilgileniyorum. Nasıl oraya gideceğiz?
Bosch ve Siemens ile görüşüyoruz. Hem
üretimimi sürdüreceğim, hem Endüstri
4.0’a hazırlanacağım. Kendimi tedarikçi
olarak bu sınamanın karşısında çaresiz
hissediyorum. Bu teknolojik yatırımı
ya Bosch’dan, ya Siemens’den alacağım
ya da kendim üreteceğim. Neresinden
baksanız bu belli bir kaynak gerektiriyor!
Bu yenilikleri algıladığınızda ise
dünyanız değişiyor.
OSMAN SEVER: Bu anlatılanların hepsi
benim için araç. Amaç, otomotiv sanayi
açısından sürdürülebilir rekabetçilik
olmalı. Sürdürülebilir rekabetçiliğe
ulaşmak için de -Endüstri 4.0 kavramı
yerine dijital dönüşüm demeyi tercih
ediyorum- dijital dönüşüm yapmak
gerekiyorsa bu yapılır. Otomotiv
sanayinde ya da Türkiye’de sürdürülebilir
rekabetçiliği devam ettirmek için hangi
tedbirler alınması gerektiğine bakmak
lazım. Bir tek Endüstri 4.0’ı yaparak
-affınıza sığınarak söylüyorum- sanayiyi
bir yere getiremeyiz. Neden? Sadece
ihracata dayanan bir sanayi aslında risk
altında demektir. İhracatın iç piyasayla
dengelenmesi gerekir.

Bugün sanayi olarak nitelikli işgücü
eksiğimiz var, çalıştıracak insan
bulamıyoruz. Gençlerimiz AVM’lerde
güvenlik görevlisi olmayı sanayide
çalışmaya tercih ediyor. Üniversiteden
çıkan mühendis adaylarımız finansçı
oluyor, tekstil satıcısı oluyor ama
mühendislik yapmayı arzu etmiyor.
Türkiye’de sanayide çalışmak isteyen
insan gücünde azalma var. Türkiye’de
“Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi” diye
bir belge hazırlandı. Nitelikli işgücü
konusuna yer verilmemiş, belgede
Endüstri 4 yer almıyor, sürdürülebilir

Valeo Genel Müdürü
Tuna Arıncı, loijstik
altyapısının demiryolu
ile güçlendirilmesi
gerektiğini belirterek
“Otomotiv limanları inşa
edilmesi şart” dedi.
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rekabetçilik yok. Ne var? Ulusal projemiz
olan yerli marka oluşturulması, organize
sanayi bölgesi konuları var. Tamam bunlar
ihtiyaç olabilir ama strateji belgesi adı
üstünde daha yüksek hedefler koymalı.

TİM Yönetim Kurulu
Üyesi Ömer Burhanoğlu,
“Ne kadar büyük iç
pazarınız varsa, o kadar
büyük üretiminiz var
demektir” dedi.

GÜVEN ÖZYURT: Sektör olarak geldiğimiz
noktayı korumak ve daha ileriye gitmemiz
yani sürdürülebilirlik için eğitim politikası
çok önemli. Bizim sektörümüzün yakıtı
nitelikli, yüksek know-how’a sahip insan
gücü. Ar-Ge’de, teknolojide ve inovasyonda
yol kat edebilmemiz de eğitimde
sanayinin ihtiyaç duyduğu uzmanları
yetiştirebilmemize bağlı. Bu noktada çok
ciddi sıkıntı var.Acilen uzun vadeli bir
politikanın devreye alınması ihtiyacı var.

MÜFİT KARADEMİRLER: Rekabetçilik
konusunun altını çizmek istiyorum. 2010
yılının başından 2016’ya kadar ücret
artışı 493 liradan 1177 liraya geldi. Yani
yüzde 137 arttı. Aynı döneme ilişkin kur
artışı yüzde 52 oldu, yüzde 50’ye yakın
istihdam pahalılaştı. Bu da bizim rekabet
gücümüzü zayıflattı. İstihdamdaki
rekabetçiliğimizi yavaş yavaş kaybettik.
Giderek yeni modellerin Türkiye’ye
gelme olasılığını kaybediyoruz. Şu
anda ana sanayinin en büyük avantajı
güçlü ve kaliteli yan sanayi. Ana ve yan
sanayinin maliyetlerinin artması rekabet
gücünü kaybetmesi demek. Hepimiz
kapasiteyi tam seviyede kullanıyoruz.
Ama yeni modellerde maalesef bu riski
özellikle devletimizin görüp birtakım
önlemler alması şart. Malzeme veya
vergisel birtakım avantajlar yaratılması
lazım. Ana sanayinin burada işi daha
kolay çünkü parçayı temin ediyor.
Temini sağlayan firmaların şu anda bir
sıkıntısı var. Şu anda istenen fiyatları
tutturamıyoruz -ki biz entegre bir
firmayız, ona rağmen ciddi anlamda
zorluk çekiyoruz.
STEVEN YOUNG: Otomotiv sektörü dünyada
muazzam bir değişim içinde, bunu
yönetmek gerçekten hiç kolay değil.
Norveç hükümeti 2020’den itibaren
içten yanmalı araçlara kısıtlama getirme
kararı aldı ve elektrikli pazarları şu
anda yüzde 30. Almanya’da da benzer
bir tartışma var. Ama diğer taraftan
Afrika’ya gidin, bırak elektrikli araç
kullanmayı 15 yıl önceki mekanik
SUV’ler ile yollarda güç bela yolculuk
ediyorsunuz. Ve önümüzde dönemde
bu ekstremler o kadar genişleyecek ki,
otomotiv sektörü ürettiği araçlarla hem
Avrupa ve Amerika gibi teknolojide önde
giden hem de geriden gelen ülkelerin
ihtiyaçlarını karşılamak durumunda
olacak. Bu süreci yönetmek kolay
bir şey değil. Dolayısıyla Tunç Bey’in
mevcudu iyileştirmeye devam etmek
konusundaki görüşüne katılıyorum.
Fakat diğer taraftan da yeni açılımlara
hazırlıklı olmamız gerekiyor. Türkiye
olarak biz bu işin nerede olmak
istiyoruz? Bunun kararını vermemiz
gerekiyor. Bizi gelecekte bekleyen
maliyet baskısı ve azalan adetleri
öngörerek mevcudu optimize mi
etmeye çalışalım yoksa yenilikler için
hazırlıklarımızı mı yapalım?
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Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bu bir siyasi karar
mıdır, sektörün kararı mıdır?
STEVEN YOUNG: Bence sektörün önermesi
siyasetin de mutlaka stakeholder (paydaş)
olarak bu işin içinde olması gerekiyor.
Ama sektörün buna talip olması gerekiyor
diğer taraftan.
ALPER KANCA: 2000’lerin başından beri
ülkeye otomotivde büyük yeni yatırım
gelmedi. Sadece mevcut firmalar kapasite
artırma ve yeni model yatırımları yaptı.
BARAN ÇELİK: Bence şu anda bu konu
konuşulmalı. Neden Türkiye’ye yeni
yatırım gelmiyor?
MEHMET TİRYAKİ: Çünkü tüm dünyada bu
tür büyük yatırımlara her ülke biraz evvel
söylediğin ekstra teşvikleri veriyor.
OSMAN SEVER: 2005 ilâ 2013 döneminde
Orta Avrupa ülkelerine altı yeni fabrika
projesi gitti. Hyundai, Kia, Audi, Citroen,
Peugeot, Mercedes ve Toyota olmak üzere.
Önceki sene de Jaguar, Land Rover Türkiye’de
dolaştıktan sonra Polonya’ya gitti.

ÖMER BURHANOĞLU: Dünyadaki istatistikler
bize şunu söylüyor: Ne kadar büyük iç
pazarın var, o kadar büyük üretimin var
demektir. Bu değişmeyen bir istatistik.
En büyük teşvik iç pazardır. Niye herkes
İran’a gitmeye çalışıyor? Daha mı iyi
hukuk var? Daha iyi mi altyapı var?
Çünkü pazar var. Bir numaralı şart odur.
Pazar olmadan hiçbir şey olmaz.
ÖMER BURHANOĞLU: Ne kadar pazarın
varsa ihracat yapsan bile üretimin de
aşağı yukarı o kadar oluyor. İç pazar ve
ihracat oranı Çin’de 20’ye 20...
Amerika’da 14 milyon adet iç pazarda
satılıyor, 10 milyon ihracat. Hindistan’da
iç pazarda 3,5 milyon satılıyor, üretim
4 milyon adet. Japonya’da 5.3 milyon
adet iç pazar satışı, 9.9 milyon üretim.
Almanya’da iç pazarda 4 milyon adet
iç satış, 5,5 milyon üretim... Dolayısıyla
önce pazarın büyük olması lazım.
Bizim 1 milyon adet rakamımız iyi,
ama 1,5’e çıksak bu sefer üretimde
2,2 buçuğu zorlayacağız.
TUNA ARINCI: 7 Eylül’de çıkan vergilerle
ilgili teşviklere otomotiv sektörünün de

Faik Çelik Holding
CEO’su Baran Çelik,
“İhracat oranı yüzde 76
olan bir sektörde ana
sanayinin maliyetlerini
Türk lirası bazlı yapması
büyük risk taşıyor” dedi.
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Ar-Ge’de ihtiyaç
duyulan hukuki
altyapının
olmaması, otomotiv
temsilcilerinin altını
çizdiği konulardan
bir diğeriydi.

dahil edilmesi lazım. Devletin verdiği
teşvikler, SSK ile birtakım destekler ve
krediler alma konularında devletten
destek bekliyoruz.

desteklerinin verildiğini biliyoruz.
Enerji ve arsa desteklerinin mutlaka bu
yatırımın sürdürülebilir olması vergiyle
birlikte planlanması lazım.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bölgesel bir teşvik
olmayacağının bilinmesi gerekiyor.
Bu, 50 yıllık geçmişe sahip ve ampirik
olarak da kanıtlanmış ciddi bir yanlıştır.
Cumhurbaşkanı’nın Akademik İstişare
Konseyi’nde yer alıyorum. Her toplantıda
bunu dile getirmeye çalışıyorum. Bir de
elbette refahı arttırınca barış arkasından
hemen gelmiyor. Önce barış olur,
ardından refah gerçekleşir.

ERDAL ERDEM: Bankacılık tek başına bir
lojistik sektör. Bizim ana sektörlerimiz
vizyonları, girişimleriyle bankacılık
sektörünün de vizyonuna ve
gelişimine katkı sağlıyor. Bankacılar
müşterilerinden sektörü dinliyor,
gideceği yolu ve vizyonu bu bilgi
paylaşımı üzerinden belirliyor. Bugün bu
toplantıdan Halk Bankası olarak “üreten
Türkiye’nin bankası” vizyonumuz ile
üretim tarafında çok ciddi katkılar
edindik. Bahsi geçen çözüm önerileri
hayata geçtikçe bizler de sunacağımız
finansal desteklerimizle sektöre katkı
sağlamaktan gurur duyarız. Zira
bankamızın gelişimi nihayetinde reel
sektörün gelişimiyle olacaktır, bunun
bilincindeyiz. Türkiye otomotiv sektörünün
dünyada rol alan değil, rol biçen bir
noktaya gelmesi hepimizin arzusu. _

TUNA ARINCI: Yatırımcının gelmesi için
bugün başlasak bile çok yol almamız
gereken bir diğer konu da demiryolu
altyapısı ve lojistik. Demiryolu altyapısını
bizim ciddi şekilde güçlendirmemiz
lazım. Otomotiv limanları inşa
edilmesi şart. Bu konuda ülke olarak
ciddi eksikliğimiz söz konusu. Ayrıca
Avrupa ülkelerinde sanayiciye enerji

With

ORHAN SABUNCU
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı

“YENI ALANLARA
YATIRIM YAPAN
ÜLKELERIN ÖNEMI
ARTACAK”
Otomotiv sektörüne yönelik yeni bir vergi
düzenlemesi yapılması ülkemize yabancı
yatırım yapılmasının da önünü açacak, bu
yatırımlar da üretim ve ihracat rakamlarının
daha da yukarı çıkmasını sağlayacaktır

Öncelikle şunu ifade
etmemiz gerekiyor, otomotiv
üretim kapasitemiz birkaç yıl
içerisinde 1,5 milyon adetten
1.8 milyon adede ulaşmıştır.
Bu başarıda son yıllarda
açıklanan teşvik paketlerinin
büyük rolü bulunmaktadır.
Daha da olumlu tarafı teşvik
paketlerinin sektörden
gelen talepler ve ihtiyaçlar
doğrultusunda periyodik
olarak revize edilmesi ve
güncellenmesidir. Bugün
ülkemizde kurulu büyük
ana sanayi firmaları sürekli
yeni yatırımlar yapmakta,
yeni modeller ve projeler
ile üretim kapasitelerini
artırmaktadır. Bu durum
yan sanayi üretimine
ve ihracatına da olumlu
yansımaktadır. 2015 yılında
kırılan üretim ve adet
bazında ihracat rekorlarını bu
gelişmelerin ve yatırımların
bir parçası olarak görmek
gerekmektedir. 2016 yılında
da ilk dokuz aylık veriler
üretim ve adet bazında
ihracatta yeni rekorların
sinyalini vermektedir. Son

açıklanan “Ar-Ge ve Yenilik
Reform Paketi”, 20162019 dönemine yönelik
hazırlanan “Otomotiv Strateji
Belgesi” hep olumlu adımlar
ve gelişmelerdir. Otomotiv
endüstrisinin gelişimine
yönelik atılan adımlardan
dolayı hükümetimize
ve devletimize buradan
bir kez daha teşekkür
etmek istiyorum. Burada
irdelenebilecek konu çok
uzun zamandır ülkemize
sıfırdan büyük bir otomotiv
yatırımının yapılmamasıdır.
Her ne kadar motorlu
araçlar pazarı, 2015 yılında
1 milyon adedi aşarak
rekor kırsa da, yeni araçlar
üzerindeki ağrı vergi yükü
ülkemize yeni yatırmalar
yapılmasının önünde
engel olarak durmaktadır.
Otomotiv sektörüne yönelik
yeni bir vergi düzenlemesi
yapılması ülkemize yabancı
yatırım yapılmasının da
önünü açacak, bu yatırımlar
da üretim ve ihracat
rakamlarının daha yukarılara
çıkmasını sağlayacaktır.

Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği olarak
OSD, TAYSAD gibi sektör
kuruluşları ile sürekli temas
halindeyiz ve pek çok
ortak projenin içerisinde
yer alıyoruz. Örnek olarak
düzenlediğimiz ticaret ve
alım heyetlerinin önemli
bir bölümünde TAYSAD
ile işbirliği içerisinde yer
alıyoruz. Birlikte seminerler
düzenliyor, ülkemizde
düzenlenen sektörel
konferanslara destek
vermeye çalışıyoruz.
Devlet kurumları ile
görüşmelerimizde mümkün
olduğunca ortak hareket
ediyor, sektörün taleplerini

resmi kurumlara iletiyoruz.
2023 İhracat Strateji
Belgesi, Otomotiv Sanayi
Strateji Belgesi gibi
belgelere katkı sunuyoruz.
Bundan sonra da sektör
kuruluşları ile işbirliklerimiz
artarak devam edecektir.
Önümüzdeki yıllarda
adet bazında ihracat
miktarlarını artırmaktan
çok katma değerli
ihracat yapabilmek önem
kazanacaktır. Tüm sektörel
paydaşların, devletimizin ve
hükümetimizin bu gelişmeler
doğrultusunda gerekli
adımları atması endüstrinin
geleceği açısından büyük
önem taşımaktadır. _
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“ULUSLARARASI
REKABETÇILIĞIMIZ ARTMALI”
Endüstri 4.0 aslında bir şans ve tehdit. Kavramı çıkaran Almanlar
açısından işçilik maliyetini ortadan kaldırmak, azaltmak için
oluşturuldu. Bundan faydalanabilirsek, bir fırsat; ancak fırsat
olarak değerlendiremezsek de felaketimiz olacak

ALPER K ANCA
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri
Derneği (TAYSAD) Başkanı

Otomotiv sanayimiz
global rekabetin gereği
olarak kısa sürelerde
yenilikçi, teknolojik,
çevre uyumuna destek
veren, enerji tasarrufu
sağlayan, yüksek konfora
sahip araç ve bu araçlar
için gerekli parçaları
üretmek zorundadır. Bu
parçaların üretilebilmesi
tedarik sanayimizde
yatırım ve teknolojik
gereksinimlerin sürekli
olmasını zorunlu kılıyor.

Bu yatırımların, bu denli
yüksek rekabet ortamında
karşılanabilmesi, firmaların
sadece kendi politika ve
imkanlarıyla mümkün
olamaz. Hükümetimizin
bu konulara yönelik
teşvikleri önemli faydalar
sağlıyor. Bu kapsamda,
Ekim ayı başında Resmi
Gazete’de yayınlanarak
uygulamaya alınan, Ekonomi
Bakanlığımızın güncel
Yatırım Teşvikleri’nden
daha fazla firmamızın

faydalanmasını istiyoruz.
Türkiye artık ucuz işgücü
ülkesi değil. Artık biz, insan
emeği üzerinden gelişmemizi
sağlayamayız. Çocuklarımız
için daha iyi bir ülke ve
gelecek istiyorsak mutlaka
ve mutlaka kolgücünün
dışına çıkmalı, başka şeyler
yapmalıyız. Otomotiv tedarik
sanayi firmalarımız, mutlaka
verimliliğe odaklanmalı;
kârlılığı düşürmeden ve
maliyetleri artırmadan
büyümeyi sağlamalıdır.
Öte yandan, küresel
gündemdeki önemli
konulardan biri Endüstri 4.0.
Bu değişim için hazırlıklı
olmazsak, tarih bizim için
acımasız olur. Endüstri 4.0
aslında bir şans ve tehdit...
Kavramı çıkaran Almanlar
açısından işçilik maliyetini
ortadan kaldırmak, azaltmak
için oluşturuldu. Bundan
faydalanabilirsek, bir
fırsat; ancak fırsat olarak
değerlendiremezsek de
felaketimiz olacak. “Siz bir
yapın, biz sonra bakarız”
deme şansımız ve lüksümüz
yok. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımızın,
bir süredir bu konuda
çalışmalar yaptığını biliyoruz.
Oluşturulacak platformun,
sanayi temsilcilerini de
kapsayacak şekilde ele
alınması ve hızla Türk
sanayisini Endüstri 4.0’a
hazırlayacak desteklerin
hayata geçirilmesini arzu
ediyoruz. Ülkemiz otomotiv
sektörü, “uluslararası
rekabete en fazla göğüs
geren sektör” diyebiliriz.
Rakiplerimiz Türkiye’ye
gelip, her türlü faaliyette
bulunuyor, biz de onların
pazarında rahatlıkla yer
alıyoruz. “İyi olan kazansın”
mantığıyla, tam anlamıyla bir
serbest piyasa hakimiyeti
var. TAYSAD olarak “ihracat,
uluslararası rekabet ve
gelişim” odaklıyız. _

With

BARAN ÇELIK
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Otomotiv Sektörü Konsey Başkanı

“SANAYI 4.0’DA
‘OYUN KURUCU’
OLMALIYIZ”
Teknolojik gelişmelerin dikkate alınarak
yazılım ve elektronik sektörleri ile otomotiv
sektörü arasında öncelikle organik
işbirliğinin sağlanması ve bu amaçla özel
teşvik sisteminin kurulması gerekiyor

Türkiye ihracatının
lider sektörü otomotiv
endüstrisinin yılbaşından
bu yana süregelen yükseliş
grafiğini sürdürüyor. Türkiye
otomotiv üretiminin yüzde
76’sı, büyük ölçüde doymuş
bir Avrupa pazarına ihraç
ediliyor. Sürdürülebilir bir
büyüme elde edebilmek
için yeni pazarlara açılmak
şart. Pazar çeşitlendirmesi
çok önemli. Bunun yanında
ambargoların kalkmasıyla,
İran hedef pazarlardan biri
haline geldi. İran özellikle
tedarik ve yan sanayide
Ortadoğu’nun en büyük
pazarı. İhracat sürekliliğinin
sağlanması için serbest
ticaret anlaşmalarına
katılım ve gelişmekte olan
pazarlar ile ikili anlaşmaların
yapılması gerekli.
Türkiye otomotiv sektörünün
küresel rekabet gücünü
sürdürmenin yanı sıra bu
gücü artırmaya devam
etmesi gerekiyor. Bilişim
sektöründeki gelişmeler
her sektörü olduğu gibi
otomotiv sektörünü de
yakından ilgilendiriyor. Yeni
nesil müşterilerin satın alma
alışkanlıkları farklı. Bu da
sektörü bu yönde ilerlemeye
zorluyor. Geleceğin kritik
teknolojilerine entegre
olmadan sektörün
ilerlemesi mümkün değil.
Teknolojik gelişmelerin
dikkate alınarak yazılım
ve elektronik sektörleri ile
otomotiv sektörü arasında
öncelikle organik işbirliğinin
sağlanması ve bu amaçla
özel teşvik sisteminin
kurulması gerekiyor.
Sanayi 4,0 devrimi artık
öncelikli konularımızdan
olmalı. Bu devrim, önemli
fırsatlara gebe ve Türkiye
olarak biz altyapımız ve

birikimimizle burada oyun
kurucu olarak yer almalıyız.
Burada karşımıza çıkacak
problem ise insan kaynağı
olacaktır. Sanayi 4.0
yüksek nitelik gerektiren
insan gücüne olan talebi
artıracak. Dijital eğitim
konusunda üniversitelerimiz
hazırlıklı olmalı, gençlerimiz
yazılım ve donanım
alanına hassasiyetle
eğilmeli. Devletimiz eğitim
öğretimin ilk basamağından
başlayarak bu konuya
hassasiyetle eğilmelidir.
Sektör Ar-Ge ve yatırım
teşvikleriyle son yıllarda
önemli bir gelişme yakaladı.
Üretim ve kapasite artışında
gelişmeler olumlu devam
ediyor. Yatırımları ülkemize
çekmek, sektörün geleceği
için önemli. Yeni bir yatırımın
gelmesi için de en önemli
iki konu, yatırım ortamının
iyileştirilmesi ve pazarın
büyümesi. Pazarın büyümesi
kişi başına düşen milli
gelirin artması, vergi yükleri
ve istikrara bağlı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.
yılı için öngörülen stratejik
2023 planında da otomotiv
sektörünün öncü güçlerden
biri olması bekleniyor. 2023
yılı hedefinde üretimin
4 milyona ulaşması,
ihracat hacminin ise
75 milyar dolar olması
hedefleniyor. Bu rakamlar
oldukça iddialı. Hükümet,
üniversite ve sanayicilerin
bu hedefe ulaşılması için
çalışması ve her türlü çabayı
göstermesi Türkiye’nin
geleceği için çok önemlidir.
Bizler sanayici olarak
şimdiye kadar olduğu
gibi bundan sonra da
sektörümüzü ileriye taşımak
için üzerimize düşeni
yapmaya devam edeceğiz. _
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNE KÜRESEL REKABETTE
GÜÇ KAZANDIRACAK 10 ŞART
Madde 1:
Dünya pazarlarının yeni panoramasının
gerektirdiği ana vizyonu belirlemek

Madde 6:
Yan sanayide Sanayi 4.0 konusunda
farkındalığı artırmak

Dünyada bazı pazarlarda ileri teknolojik segmentlere
yönelimi güçlenirken Asya ve Afrika’daki potansiyel
de üreticiler tarafından değerlendirilmeyi bekliyor.
Türkiye’nin otomobil ihracatında dünya pazarlarında
alacağı yeni pozisyonun netleştirilmesi gerekiyor.

Yan sanayinin, Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde ana
sanayi ile eşgüdümlü ilerleyebilmesi için bilgilendirme ve
mentorluk çalışmaları yapılması gerekiyor.

Madde 2:
Üretimde yerlileşme oranını artırmak
Sektör temsilcileri otomotiv hammaddesinde
yerlileşme oranını yükseltmenin dış alımlar nedeniyle
oluşan rekabet riskini azalatacağı görüşünde
birleşiyor. Kamunun stratejik bakışında yerli tedarik
entegrasyonunu teşvik etmek önemli bir yer tutmalı.

Madde 3:
Ar-Ge’ye hukuki altyapı oluşturmak ve
ihtisas mahkemeleri kurmak
Otomotiv sektörü, Ar-Ge konusunda ihtisas
mahkemelerinin olmayışından şikayet ediyor. Sanayi
4.0 ve yeni nesil otomobil konseptine hukuki altyapıda
hazırlanmak büyük önem taşıyor.

Madde 4:
Yeni nesil araçların gerektirdiği fiber
optik ağ yatırımlarına hız vermek
Dünyada hızla ilerleyen otonom sürüş teknolojilerini
internetten bağımsız hayata geçirebilmek mümkün
olmayacağından fiber optik ağ yatırımları yapılmalıdır.

Madde 7:
Teşvikleri yeniden yapılandırmak
Eylül ayında çıkan vergi teşviklerine otomotiv
sektörünün de dahil edilmesi önemli taleplerden biri. ArGe destekli inovatif konulara devletin verdiği teşvikler,
SSK destekleri ve kredi sağlama süreçlerinde üreticiler
devletten somut destekler bekliyor.

Madde 8:
Yabancı yatırımları cesaretlendirecek
modeller geliştirmek
2000 yılından beri ülkeye otomotivde yeni yatırım
gelmediğinin altını çizen yöneticiler, büyük endüstriyel
yatırımlara rekabet ettiğimiz ülkelerin sunduğu
teşviklerin model alınmasını öneriyor.

Madde 9:
Temel maliyetlerdeki artışı telafi etmek
Sektör temsilcileri 2010-2016 arasında ücret artışının
yüzde 137 olarak gerçekleştiğini belirtip bu konuda
rekabet gücünün kaybedilmeye başlandığını belirtiyor.
Söz konusu artışların üretim maliyetlerini sanayicinin
lehine olacak şekilde ele alınması gerekiyor.

Madde 5:
Sanayi 4.0’a hazırlanabilmek için yüksek
nitelikli insan gücüne yatırım yapmak

Madde 10:
Lojistik altyapıyı güçlendirmek

Yazılım teknolojisinde gücünü artırması gereken
Türkiye’de özellikle Eğitim sisteminin de buna göre
yapılandırılması ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında
inovasyon yönetimi yapılması talep ediliyor.

Türkiye’nin lojistik ağının dünyadaki lojistik standartlara
uygun olarak oluşturulması talep ediliyor. Demiryolu
altyapısını genişletmek, otomotiv limanları inşa etmek
önemli ihtiyaçlar arasında sıralanıyor. _

