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BAfiKANDAN

Türk otomotiv sektörü, 1980 sonras› Türkiye’nin de¤iflim ve dönüflüm sürecinde
gösterdi¤i önemli performansla reel sektörün en önemli difllilerinden biri haline
gelmifltir. Türkiye’de y›llar itibariyle yüz binlerce arac›n üretilece¤i tesisler kurulmufl,
on binlerce insana istihdam kap›s› aç›lm›flt›r. Dünyan›n önde gelen otomotiv firmalar›
Türkiye’ye gelerek yat›r›mlar gerçeklefltirmifl, pazar a¤lar›n› bölgemize tafl›m›fllard›r.
Bu geliflim süreci, otomotiv sektörünün dünyan›n birçok ülkesine ihracat yapabilecek
düzeye yükselmesini sa¤lam›flt›r.

Bilindi¤i üzere, maalesef 2008 ve 2009 y›llar›, dünya ve Türkiye ad›na ekonominin
dinamiklerini de¤ifltiren bir y›l olarak tarihe geçmifltir. Yaflanan bu küresel
dalgalanman›n öncesinde tüm dünyan›n yüksek kapasite ile çal›flt›¤› ve yüksek stok
birikimine sahip oldu¤u bilinmektedir. Krizle birlikte küresel talebin h›zla azalmas›,
otomotiv sektörünü stok eritmeye yönlendirmifl, dolay›s›yla üretim çarklar› durmufltur.
Üretim-tüketim mekanizmas›ndaki bu aksakl›k, otomotiv sektöründeki pazar
büyüklü¤ünü olumsuz yönde etkileyerek, sat›fllar› durma noktas›na getirmifltir.

Türkiye’de 2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda 1,5 milyon araç üretme kapasitesine ulaflan
sektör, küresel krizin derinleflmesine ba¤l› olarak 2008 y›l› sonunda ancak 1,15
milyon araç üretebilmifltir. Bu daralmada, özellikle ihracat siparifl iptallerinin ve
daralan iç talebin önemli pay› bulunmaktad›r. 2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde de
sektörün performans› ayn› nedenle negatif bir e¤ilim izlemifltir. Bu dönemde, kamu
otoritesi krizin etkisini azaltmak için KDV ve ÖTV indirimleri ile iç tüketimi
canland›rma yoluna gitmifltir.

15 Mart - 30 Eylül tarihleri aras›nda uygulanan vergi indirimleri ve sonras›nda
flirketlerin uygulad›klar› kampanyalar, 2009 y›l›n›n tamam›nda otomotiv sektörü
pazar›na %10 oran›nda pozitif yönlü katk› sa¤lam›flt›r. 2009 y›l›n›n II. ve III.
çeyreklerinde otomotiv sektörünün pazar büyüklü¤ünün yan› s›ra üretim ve ihracat
alanlar›nda da pozitif bir süreç yaflanm›flt›r.

Otomotiv sektörünün gelece¤e yönelik projeksiyonlar›na bak›ld›¤›nda, genel iktisadi
beklentilere paralel olarak tedrici bir yükselifl sürecinin yaflanaca¤› görülmektedir.
Pazar büyüklü¤ünün ve üretim-tüketim mekanizmas›n›n kriz öncesi döneme ulaflmas›
için bir müddet daha beklemek gerekebilecektir. Fakat bu tedrici iyileflme süreci
sektörün yap›sal dönüflümlere odaklanabilmesine yönelik bir f›rsat› da beraberinde
getirmektedir.

2009 Otomotiv Sektör Raporu
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Türkiye’de bulunan 62 “Sanayi–Ar-Ge” merkezinin 17 tanesi otomotiv sektörüne
yönelik hizmet vermektedir. Bunun sektör için anlam› çok büyüktür. Ne var ki,
sektörün gelecek projeksiyonu için kesinlikle yeterli de¤ildir. Bu noktada, otomotiv
sektörünün ithal ara mal›na ba¤›ml›l›ktan kurtulmas› orta vadede en önemli hedeftir.
Bu yüzden, MÜS‹AD olarak uzun süredir dile getirdi¤imiz Ar-Ge, tasar›m ve
inovasyon süreçlerinin sektör taraf›ndan daha fazla kullan›lmas› gerekmektedir. Bu
sayede, yüksek kalite yönetimi ve yüksek iflgücü verimlili¤i sa¤lanm›fl, maliyetler
düflmüfl ve dolay›s›yla hem iç hem de d›fl talep canlanm›fl olacakt›r. 

Bildi¤iniz gibi, MÜS‹AD olarak Türkiye’de sektörlerin ve bu sektörlerin can damar›
olan KOB‹’lerin geliflmesini her zaman önceli¤imiz olarak kabul ettik. Otomotiv
Sektör Kurulumuz taraf›ndan haz›rlanan bu rapor da, bu amaçla yürüttü¤ümüz
çal›flmalar›n güzel bir örne¤ini teflkil etmektedir. Bu vesileyle, elinizdeki raporun
ortaya ç›kmas›nda eme¤i geçen MÜS‹AD Otomotiv Sektör Kurulu Baflkan› Say›n
Zeki Akbal’a, Sektör Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Say›n Salih At›lgan’a ve tüm
arkadafllar›m›za teflekkür ediyor, çal›flman›n Türk otomotiv sektörünün geliflmesine
katk›da bulunmas›n› temenni ediyorum.

Ömer Cihad VARDAN
Genel Baflkan
MÜS‹AD





SUNUfi

Otomotiv sektörü, reel sektörün çarklar›n›n seyrini belirleyen önemli bir unsurdur.
Gerek dünyada gerekse Türkiye’de otomotiv sektöründeki geliflmeler direkt piyasa
ekonomisinin gidiflat› üzerinde belirleyici olmaktad›r. Özellikle etkilerini geride
b›rakt›¤›m›z 2008-2009 krizinin merkez üssü ABD’de otomobil piyasalar›nda
yaflanan geliflmeler reel sektörün yans›t›c›s› olmufltur. Sektörün en büyük aktörlerinden
General Motors’un 2009 y›l›n›n tamam›nda 30,9 milyar dolar zarar etmesi ve bu
kötü gidiflat›n sonucu olarak General Motors’un birçok ülkede üretimini durdurmas›
önemli fonksiyonel bozukluklara yol açm›flt›r. Bu da sektörün bize genel ekonominin
gidiflat› hususundaki önemini ispat etmektedir.

2008 y›l›n›n sonlar›na do¤ru bafllayan küresel finans krizinin etkileriyle dünya
otomobil pazar›n›n 2008 y›l›n›n tamam›nda % 3,5 oran›nda darald›¤› izlenmifltir.
Üretim-tüketim mekanizmas›nda fonksiyonel bozukluklar sonucu küresel risk ve
talebin derinlemesine çöküflü pazarlar üzerinde b›çak etkisi yapm›flt›r.  Özellikle
ABD pazar›n›n % 11, Avrupa pazar›n›n ise % 4,4 oran›nda pazar pay›n› kaybetmesi
bu iki bölgede de makro dengelerin bozulmas›na ve özellikle de iflsizlik oranlar›nda
h›zl› bir yükselifle sebep olmufltur. Tabii olarak ABD ve Avrupa gibi iki büyük
pazarda meydana gelen bu keskin daralma Türkiye’nin de içinde yer ald›¤› geliflmekte
olan ülkelerin hem ekonomilerine hem de otomotiv sektörüne yans›m›flt›r.
Türkiye’de ise dünya ile paralel olarak hissedilen küresel krizin etkileri, otomotiv
sektör üzerinde tesirlerini derinlefltirmifltir. Tabii burada önemle kaydedilmesi
gereken unsur; özellikle krizin bafllang›c›yla birlikte baz› otomotiv firmalar›n›n
“ola¤and›fl›” davranarak üretimlerini durdurmalar› ve maliyetleri düflürmek ad›na
iflçi ç›kar›mlar›nda bulunmalar›d›r. Bu süreç Türkiye’de 2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde
GSYH’nin % 14,8 oran›nda küçülmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Otomotiv
sektöründe yaflanan bu gerginlik, Türkiye’de sektör pazar›n›n 2008’in sonu ve
2009’un ilk çeyre¤inde % 40-50 band›nda gerilemesine sebep olmufltur. 2009
y›l›n›n ilk çeyre¤inden itibaren kamunun krizin etkilerini azaltmak üzere devreye
koydu¤u talep art›r›c› tedbirler birincil olarak sektörümüz üzerinde pozitif yans›malar
göstermifltir. Özellikle KDV ve ÖTV indirimlerinin devreye sokulmas›yla birlikte
Mart ay›nda otomotiv pazar› % 19, Nisan ay›nda % 19, May›s ay›nda % 40 ve
Haziran ay›nda % 43 oranlarda art›fl göstererek yeniden ivmelenme yakalam›flt›r.
Bu dönemde pazar›n en büyük genifllemesi ise Eylül ay›nda % 93 oran›nda
gerçekleflmifltir. Öte yandan sektörün 2009 y›l›n›n tamam›ndaki üretimi göz önüne
al›nd›¤›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre % 24 oran›nda bir daralman›n yafland›¤›
izlenmektedir. 2008 y›l›n›n tamam›nda 1 milyon 147  bin araç üretilirken 2009
y›l›nda 869 bin araç üretilmifltir. Sektörün ihracat›nda ise % 31 oran›nda düflüfl10
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kaydedilmifltir. 2008 y›l›nda 910 milyon dolar ihracat gerçeklefltirilirken 2009
y›l›nda 628 milyon dolar ihracat gerçeklefltirilmifltir.

Gelecek y›la iliflkin AB ve dünya pazarlar›nda küresel talebin tedrici olarak
toparlanaca¤›n›n görülmesi iktisadi toparlanman›n da tedrici olaca¤›na iflaret
etmektedir. Bu nedenle otomotiv sektöründeki gerek üretim gerekse de ihracatta
kötü günlerin geride kald›¤› fakat toparlanman›n zaman alaca¤› görülmektedir.

‹ç pazarda ise talep yetersizli¤i 2009 ve 2010 y›l›n›n en önemli problemi olarak
ortaya ç›km›flt›r. ÖTV ve KDV indirimlerinin etkisi piyasalara olumlu yans›m›fl
fakat indirimlerin geri çekilmesiyle birlikte sat›fllarda aksakl›klar bafl göstermifltir.
Sat›n alma gücünün yükselmesi ve buna ba¤l› olarak talep art›fl› sektörün 2010 y›l›
için en büyük beklentisidir.

MÜS‹AD Otomotiv Sektör Kurulu olarak sektörün gelece¤ine iliflkin projeksiyonlar›n
olumlu seyretmesi için her dönem önemli çal›flmalara imza atmaya gayret ediyoruz.
Uzun emekler sonucunda haz›rlam›fl oldu¤umuz bu rapor da sektörün geçmifli ve
gelece¤ine iliflkin önemli ve bir o kadar da verimli bir çal›flmad›r. Bu vesileyle
çal›flman›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen baflta sektör kurulumuzun baflkan yard›mc›s›
Salih At›lgan’a ve tüm otomotiv sektör kuruluna teflekkürlerimi sunuyor, çal›flman›n
gerek sektörümüzün gidiflat› gerekse iflletmelerimizin fonksiyonel yap›s›na bir katma
de¤er oluflturmas›n› temenni ediyorum.

Sayg›lar›mla,

Zeki AKBAL
MÜS‹AD Otomotiv Sektör Kurulu Baflkan›



ÖNSÖZ

Küreselleflme sonucunda ticari hayatta meydana gelen global kriz ortam›nda kendini
çok daha fliddetle hissettiren de¤iflimlerden otomotiv sektörü de nasibini alm›flt›r.
Böylece, k›t kaynaklar›n en etkin ve verimli flekilde kullan›lmas› ticari iflletmelerde
oldu¤u gibi otomotiv sektöründe de önem kazanm›flt›r.

Otomotiv sektöründe global ve ulusal ölçekte sorunlar› ortaya koyup çözüm önerileri
gelifltirirken çevresel faktörlerin etkisini yad›rganamaz flekilde hissediyoruz. Bu
unsurlar›n bir k›sm› iflletme olarak bizlerin iradesi d›fl›nda gelifliyor. Bir k›sm›nda
da sadece dolayl› olarak taraf olabiliyoruz. Unutmamam›z gereken ve bizlerin as›l
yo¤unlaflaca¤› durum ise, kendi iç dinamiklerimizde her fleyi kontrol edebilme
yetene¤ine sahip oldu¤umuz duygusudur. Genel bir çal›flma oldu¤u için yaz›m›zda
yer almayan bir konuya bu bölümde dikkat çekmek okuyucular aç›s›ndan yararl›
olacakt›r: ‹flletme yöneticilerinin her flart alt›nda ortaya koyaca¤› yönetim anlay›fllar›.
Kriz ortamlar›nda daha da artan olumsuz koflullar›n çözümünde en etkili olabilecek
husus, iflletmelerin yönetim anlay›fl›d›r. Firmalar›n art›k stratejik yönetim modeline
geçmeleri di¤er iflletmeler için oldu¤u kadar otomotiv sektörü için de bir zorunluluk
haline gelmifltir. Stratejik yönetim; çevrenin devaml› de¤iflmesi nedeniyle kontrol
alt›nda bulundurulmas› gereken, ne yönde de¤iflece¤i kesin olarak bilinmeyen bir
ortamda al›nan kararlar bütünüdür.

Firmalar, hareketleriyle stratejik rekabet ortam› ararlar ve ortalaman›n üzerinde
gelir elde etmeye bakarlar. Stratejik rekabet ise; firma, de¤er yaratan stratejiyi nas›l
baflar›yla gelifltirip uyarlayaca¤›n› ö¤rendi¤inde baflar›lm›fl olur. Ortalaman›n
üzerindeki getiri –yat›r›mc›lar›n ayn› seviyedeki riske sahip di¤er yat›r›mlar›ndan
bekledikleri kazanç– firman›n tüm ç›kar gruplar›n› efl zamanl› olarak tatmin
edebilmesini sa¤lar.

Bugün, rekabetin temel do¤as›n›n de¤iflti¤i yeni bir rekabetçi ortam do¤du. Bu
ortam, do¤al olarak global olmas› gereken yeni bir bak›fl aç›s›n› adapte etmek için
etkin stratejik kararlar vermekle sorumlu olanlar› mücadeleye zorlamaktad›r. Bu
bak›fl aç›s› ayarlamas›yla, firmalar düzensizlik ve büyük ölçüde belirsizlik üreten
dalgal› ve kaotik çevrelerde nas›l rekabet etmeleri gerekti¤ini ö¤reneceklerdir.
Endüstrilerin ve pazarlar›n globalleflmesi; h›zl› ve belirgin teknolojik de¤ifliklikler,
yeni rekabetçi ortam› yaratan en önemli gerçeklerdir. Globalizasyon (ekonomik
yeniliklerin dünyaya yay›lmas› ve politik ve kültürel de¤iflimlerin de bu yay›lmaya
efllik etmesi) devam edecektir. Globalizasyon, firmalar›n tutturmas› gereken
performans standard›n› yükseltmekte ve yeni rekabetçi ortamda onlar› stratejik12
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rekabet yapmaya zorlamaktad›r. Firman›n dünya ölçe¤indeki rekabette performans›n›
artt›rma çabas›, yerel pazarlardaki rekabet gücünü de artt›r›r. Stratejik yönetim;
firman›n ortalaman›n üzerinde gelir elde etme ve uzun vadede var olmas› ile ilgilidir.
Firman›n ortalaman›n üzerinde gelir sa¤lamas› için ne yapmas› gerekti¤i ile ilgili
iki temel model vard›r: I/O Modeli, firman›n stratejileri için d›fl çevrenin öncelikli
oldu¤unu savunur. Ortalama üzerinde gelir, firma, cazip bir endüstride faaliyet
gösterdi¤inde ve endüstrinin karakteristiklerinin gerektirdi¤i stratejiyi baflar›yla
uyarlad›¤›nda sa¤lanabilir. Kaynak Bazl› Model’e göreyse her bir firma farkl› ve
eflsiz kaynaklar›n toplam›d›r ve firman›n stratejisini bu belirler. Bu modelde
ortalaman›n üzerinde gelir; firma de¤erli, az bulunur, taklit edilmesi çok pahal› ve
ikame edilemez kaynaklar›n› ve yeteneklerini rakipleri karfl›s›nda avantaj olarak
kulland›¤›nda kazan›l›r.

Stratejik amaç ve stratejik misyon, firman›n iç ve d›fl çevresinin çal›fl›lmas›yla elde
edilecek bilginin ›fl›¤›nda oluflturulur. Stratejik amaç; kaynaklar›n, yeteneklerin,
kapasitenin ve ana rekabet güçlerinin rekabet ortam›nda baflar›lmas› hedeflenen
sonuçlara nas›l ulafl›laca¤›n› söyler. Stratejik misyon ise, stratejik amac›n uygulamas›d›r.
Misyon; firman›n kaynaklar›, kapasitesi ve ana rekabet güçlerini kullanarak hizmet
vermeyi hedefledi¤i ürün pazarlar› ve müflterileri belirlemek için kullan›l›r.
Ç›kar gruplar›, firmay› etkileyen ve firman›n stratejik ç›kt›lar›ndan etkilenen
gruplard›r. Firma, ç›kar gruplar›n›n (hissedarlar, müflteriler, tedarikçiler, yerel
kurulufllar vs.) devam eden deste¤ine ba¤›ml› oldu¤undan, ç›kar gruplar›n›n firman›n
performans›yla ilgili karfl› konulmaz talepleri vard›r. Firma, ortalaman›n üzerinde
gelir sa¤land›¤›nda ç›kar gruplar›n› yeterli düzeyde tatmin edebilir. Ancak sadece
ortalama gelir kadar gelir sa¤land›¤›nda, firman›n stratejistleri tüm ç›kar gruplar›n›
-desteklerinden mahrum olmamak için- dikkatlice idare etmelidirler. Ortalaman›n
alt›nda gelir elde eden bir firma ise stratejik planlama ve stratejik öngörülerini
yeniden gözden geçirmelidir.

Sayg›lar›mla,

Salih Sami ATILGAN
MÜS‹AD Otomotiv Komitesi
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2009 Otomotiv Sektör Raporu

1.1. Otomobilin ‹nsan Yaflam›na Etkisi

Modern tüketim kültüründe otomobil ilk s›radad›r. ‹nsan yaflam›n› kolaylaflt›ran,
konfor sunan ve yaflam› h›zland›ran metalardan birisi olan otomobil daha görünür
görünmez insan taraf›ndan benimsenmifltir. Bu araç, insano¤lundan sonra ikinci
büyük kitleyi meydana getirmifltir. Say›s› milyar› aflan bu güçlü topluluk flüphesiz
dünyam›z›n orta¤›d›r. Otomobil denilen teknolojik araç bizlere sundu¤u konforun
yan› s›ra pek çok külfet getirmifltir. Trafik iflkencesi, park yeri s›k›nt›s› gibi birtak›m
sorunlar› da beraberinde getiren otomobil kullan›c›l›¤›, bütün bu yo¤un stres
unsurlar›na ra¤men artarak sürmektedir. Yaflam› h›zland›rmak ve kolaylaflt›rmak
amac›yla insan akl›n›n parlak bir ürünü olarak üretilen otomobil ve motorlu tafl›tlar
günümüzde bu as›l fonksiyonlar›na ilave olarak çok daha farkl› anlamlar tafl›makta,
mekanik bir makine olman›n ötesinde insan yaflam›n›n vazgeçilmez bir ö¤esi, hatta
sosyal bir statü göstergesi olmufltur. Geliflmifl toplumlarda lüks olmaktan çok bir
ihtiyaç olarak alg›lanmaktad›r. Yani gündelik hayat içinde ele al›nacak öncelikli
objedir ve de yaflam›n içinde bir nesne olarak otomobil, ekonomiden sohbetlere
kadar birçok alanda çok çeflitli davran›fl› düzenleyerek toplum günlü¤ünü
yap›land›rmaktad›r.

Birinci Bölüm

OTOMOB‹L:
HAYATIMIZI DE⁄‹fiT‹REN

MUC‹ZE MAK‹NE
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1.2. Otomobil Nedir?

Bütün ça¤lar›n en önemli mekanik icad› olan tekerle¤in günümüzden yaklafl›k 5000
y›l önce Mezopotamya’da Türklerin atas› olarak da kabul edilen Sümerler taraf›ndan
kullan›ld›¤› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Atl› arabalar›n ise MÖ 2000’li y›llarda kullan›ld›¤›
bilinmektedir. Otomobil; at kullan›lmadan, itmeden veya çekmeden kendili¤inden
hareket edebilen “öz itmeli tafl›t” anlam›na gelmektedir. Makine gücü ile çal›flan
ilk arabalar›n geçmifli 1600’lü y›llara kadar uzan›r. Buharl› makine ile çal›flan ve
ilk ats›z araba olmas›ndan dolay› bu arabaya “Kendi kendine gider” anlam›na gelen
“otomobil” ismini verildi. Daha sonraki y›llarda ise “Fardier” ad› verilen bir otomobil
yap›ld›: Bu araç günümüzdeki otomobil ve lokomotiflerin atas› say›l›r.
1802 y›l›nda, ‹ngiliz maden mühendisi Richard Trevithich yüksek bas›nçl› buharla
çal›flan bir buhar makinesi yap›p bunu ilk buhar lokomotifini hareket ettirmek için
kulland›. Attan daha h›zl› giden ilk tafl›t olan “Roket” ise 47 km/s h›z yapmaktayd›.
1860 y›l›nda Belçikal› mucit Etienne Lonoir taraf›ndan ilk gazl› motor icat edildi.
‹çten yanmal› ve kömür gaz› ile çal›flan bu motor, otomobil üzerinde de denendi.
1877 y›l›nda Alman mühendis Nikolaus Otto dört zamanl› benzin motorunu icat
etti. 1885 y›l›nda ise, Alman Gottlieb Wilhelm Daimler gaz ve petrolle çal›flan
motor yapt›; ayn› y›l o¤lu Paul Daimler ve Maybach “Reitwagen” ad›n› verdikleri
ilk motorlu arac› yapt›lar. Bu araç daha çok motosiklete benziyordu. Daha sonraki
y›llarda dünyan›n de¤iflik ülkelerinde otomobil yap›m› yayg›nlaflt›. 1888 y›l›nda
Alman Karl Benz’in eflinin kulland›¤› araç, otomobil tarihinin ilk uzun yolculu¤unu
gerçeklefltirdi. 1800’lü y›llarda ç›kard›¤› gürültü ile köpek ve di¤er hayvanlar›
korkuttu¤u için ad› “fieytan Arabas›”na ç›kan ve her ihtimale karfl› arkas›nda yedek
olarak at gezdirilen arabalardan günümüz otomobillerine ulaflmam›za imkân haz›rlayan
yukar›daki kiflilerin yan› s›ra Henry Ford, Gottlieb Daimler, Ettore Bugatti, Enzo
Ferrari, Kiichiro Toyoda gibi katk› yapanlar› da flükranla anmak gerekir.

1.3. Otomobilin Tarihçesi

Otomobil; at kullan›lmadan, itmeden veya çekmeden kendili¤inden hareket edebilen
öz itmeli tafl›t anlam›na gelmektedir.

• 1680 – Çal›flabilen ancak kullan›fll› olmayan ilk içten yanmal› motor, Hollandal›
Christiaan Huygens’in yapt›¤› barutun yanmas› ile çal›flan pistonlu makine oldu.
Kapal› bir silindir içinde patlayan barut, kayabilen bir pistona etki ederek pistonun
hareket etmesini sa¤lamaktayd›.

2009 Otomotiv Sektör Raporu
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• 1698 – ‹ngiliz Thomas Savery ilk buharl› makineyi yapt›.
• 1769 – ‹ngiliz James Watt uzun süreli çal›flan buharl› makineyi yapt›.
• 1769 – Kendi kendine hareket eden ilk araç “Fardier” ‹sveçli mühendis ve topçu

yüzbafl› Nicolas Joseph Cugnot (1725-1804) taraf›ndan yap›ld›. 
• 1787 – Oliver Evans Amerika’da yolcu tafl›yan araç yapm›flt›r. 
• 1801 – ‹ngiltere’de Richard Trevithick buharl› otomobil yapt›.
• 1824 – ‹çten yanmal› motorlar›n, özellikle dizel motorlar›n temel ilkeleri, genç

bir Frans›z mühendisi Sadi Carnot taraf›ndan ortaya at›ld›.
• 1830 – 15-20 km h›zla giden, buharla çal›flan, 14 yolcu tafl›yabilen yolcu otobüsleri

imal edildi.
• 1860 – ‹ngiliz Parlamentosu bütün arabalar›n iki sürücüsü ve önünde gündüz

k›rm›z› bayrak, gece k›rm›z› fener bulunmas›n› flart koflan bir kanun ç›kard›. Bu
kanun, motor geliflim h›z›n› biraz durdurdu. 1896 y›l›nda bu yasa kald›r›ld›.

• 1860 – Hava gaz› ile çal›flan ticari bak›mdan elveriflli ilk motor Belçikal› mühendis
Jean Joseph Etienne Lenoir (1822-1901) taraf›ndan yap›lm›flt›r. 

• 1862 – Frans›z mühendis Alphonse Eugene Beau de Rochas (1818-1893) dört
zamanl› çevrimin esaslar›n› ortaya koydu.

• 1867 – Alman mühendisler Nicholaus August Otto ve Eugen Langen, Rochas’›n
buldu¤u prensipleri prati¤e çevirerek dört zamanl› çevrime sahip motoru yapt›lar.

• 1875 – Viyanal› Siegfried Marcus (1831-1898) gelifltirdi¤i motorla Viyana
sokaklar›nda 12 km h›zla gezerken halk›n panik yaflamas›na sebep olmufl, birkaç
kaza yapm›flt›. 17 suçtan mahkemeye verilen Marcus keflif yapmay› b›rakt›.

• 1876 – Nikolaus August Otto (1832-1891), ilk dört zamanl› gaz motorunu üretti.
• 1877 – Otto, yapt›¤› motorun patentini Amerika’dan ald›. 
• 1878 – ‹ngiliz mühendis Dugal Clerk iki zaman esas›na göre çal›flan ilk motoru

yapt›.
• 1880 – Amerika’da George Brayton benzin yak›tl› motor yapt›. 
• 1885 – Benzinle çal›flan içten yanmal› motora sahip ilk otomobil Alman mühendis

Carl Friedrich Benz taraf›ndan yap›ld›.
• 1890 – Herbert Akroyd Stuart, bir kaza sonucunda k›zg›n bir yere de¤en gaz

ya¤›n›n hava ile kar›flarak yand›¤›n› gördü. Bu olaydan etkilenerek yapt›¤›
deneylerle motorunu gelifltirdi ve patentini ald›. Motorunda yak›t emilen ve
hafifçe s›k›flt›r›lan hava içerisine bir memeden gönderilerek patlay›c› ve yan›c› bir
kar›fl›m oluflturulmaktayd›. Bu kar›fl›m›n yanabilmesi için cidarlar› yüksek derecede
›s›t›lan ve buharlaflt›r›c› ad› verilen bir ön yanma odas› vard›r. Ana yanma odas›na
bir kanalla birlefltirilen bu oda ilk hareket için d›flar›dan alevle ›s›t›lmaktad›r. Bu
motorda, havan›n ›s›s›n›n s›k›flt›rma oran›yla artt›¤› düflünülmedi¤inden verim
düflük olmufltur.

• 1890 – Bir Alman mühendis olan Capitaine, Akroyd’un motoruna benzeyen bir
motorun patentini ald›. Bu motorlar yar›m dizel (k›zg›n kafal›) motorlar›n esas›n›
oluflturdu.

2009 Otomotiv Sektör Raporu
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• 1890 – ‹lk otomobillerin ço¤u, difllileri olmad›¤› için yokufl ç›kam›yor, önce
durup sonra geriye do¤ru inmeye bafll›yordu. 1893’da yap›lan “Benz Victoria”
marka arabada bir deri kay›fl› küçük bir kasna¤a bindiren bir kol kullan›lm›flt›.
Bu düzenek tekerleklerin daha yavafl dönmesini ve yüksek manivela gücünün
arabay› yokufl yukar› t›rmand›rmas›n› sa¤l›yordu. Zincir çekiflli “Velo” tipi araçta
da bu flekilde üç ileri bir geri kasna¤› vard›. Çekiflin kolayl›kla arka tekerleklere
iletilmesi için motor her zaman arkaya ya da sürücünün alt›na konuyordu.

• 1892-1897 – Münih Yüksek Teknik Okulu mühendislerinden Rudolf Diesel,
dizel motoru yapt› ve gelifltirdi.

• 1893 – Amerika’n›n ilk baflar›l› otomobili “Duryea”, J. Franck ve Charles Edgar
Duryea taraf›ndan yap›ld›.

• 1894 – ‹lk resmi otomobil yar›fl› düzenlendi.
• 1898 – Fransa Otomobil Kulübü (AFC) Paris’teki Les Tuiliers’in güneflli bahçelerinde

ilk otomobil fuar›n› organize etti.
• 1902 – ‹stenildi¤inde benzinli, istenildi¤inde elektrik motoruyla ilerleyebilen ilk

arac› 27 yafl›ndayken Ferdinand Porsche yapm›flt›r. 1902 y›l›nda “Mixte-Wagen”
ad›n› verdi¤i arac› tan›tm›flt›r. Viyanal› bir fayton üreticisi olan Ludwig Lohner
ile birlikte çal›flan Porsche, dört silindirli bir Daimler motoruna aküler, elektrik
motorlar› ve bir jeneratör ekledi. Bu haliyle Mixte, benzinli motor stop edildi¤inde
bile akülerin çal›flt›rd›¤› elektrikli motorla ilerlemeye devam edilebiliyordu.

• 1903 – Frans›z Gustave Liebau, ilk emniyet kemerini tasarlad› ve patentini ald›.
• 1904 – K›sa ad› FIA olan Uluslararas› Otomobil Federasyonu kuruldu.
• 1905 – ‹sveçli mühendis Alfred Büchi egzoz gazlar›ndan yararlanarak çal›flan bir

türbin vas›tas›yla dört silindirli bir motora afl›r› hava yüklemeyi baflard›.
• 1905 – ‹lk tampon tak›lan araç ‹ngiltere’nin Kilburn kentindeki Simms

Manufacturing Co. tesislerinde üretilen 20 HP gücündeki “Simms-Welback”
marka araçt›r. Ayn› y›l tamponun patentinin F. R. Simms taraf›ndan al›nmas›na
karfl›n asl›nda bu fikir yeni de¤ildi; 1897 y›l›nda Moravya’daki Imperial Nesseldorf
vagon fabrikas›nda yap›lan Çek mal› “Prasident” marka otomobilin önüne tampon
konmufl ancak Viyana yak›nlar›nda yap›lan denemelerde ilk 10 milden sonra
tampon düfltü¤ü için bir daha tak›lmam›flt›.

• 1908 – ABD’li Henry Ford “T” ad›ndaki ilk seri üretim otomobili yapt›. ‹lk
üretim band› fikrinin de babas› olan Ford 1913’te günde 1000 araba üretebiliyordu.

• 1918 – ‹ngiltere’de “Royal Aircraft Establishment” fabrikalar› mekanik püskürtmeli
dizel yak›t sistemini gelifltirdi. Böylece yüksek devirli dizel motorlar› oluflturularak
hafif tafl›tlarda kullan›lmas›na zemin haz›rland›.

• 1919 – Avrupa’n›n ilk seri üretim otomobili “Type A”, Citroën taraf›ndan piyasaya
verildi. Citroen ayn› y›l dünyada ilk organize sat›fl sonras› hizmetleri yap›land›rd›.

• 1920 – Voisin firmas› hidrolik olarak çal›flan ABS’nin atas› üzerine çal›flmalar
yapt›. “Frenlemenin tekerlekleri kilitlemesini önleyici donan›m” tan›m›yla da
Almanya’da ilk patentini ald›.
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• 1924 – Citroën dünyan›n ilk çelik karasörlü otomobili B10’u üretti.
• 1924 – MAN’›n üretti¤i bir kamyon, direkt enjeksiyonlu dizel bir motoru kullanan

ilk vas›ta oldu.
• 1934 – Citroën seri olarak önden çekiflli araç üretmeye bafllad›. 
• 1938 – Citroën, “Hidropnömatik süspansiyon” sistemini icat etti. 
• 1938 – ‹sviçreli kamyon üreticisi Saurer ilk turbo motorlu kamyonu üretti. 
• 1938 – Klima’y› standart olarak kullan›ma sunan ilk marka Studebaker

Commander’dir.
• 1938 – GM tasar›mc›s› Harley Earl ilk elektrikli cam sistemini Buicky’ye monte

etti.
• 1954 – Döner Pistonlu Motor (Rotary-Wankel motoru) Felix Wankel taraf›ndan

gelifltirildi.
• 1957 – ‹lk h›z sabitleyicisi (cruis control) Imperial marka araçta kullan›ld›.
• 1958 – ‹sveç’teki Volvo fabrikas›nda mühendis olan Nils Bohlin “üç noktal›

emniyet kemeri” olarak bilinen sistemin patentini ald›.
• 1962 – ‹lk seri üretim turbo motorlu otomobil Chevrolet Corvair Monza tan›t›ld›.

Daha sonra bu modeli Oldsmobile F85 Jetfire takip etti.
• 1963 – Wankel motoru ilk kez NSU Spider marka araçta kullan›ld›. 
• 1967 – ‹ngiliz otomobil firmas› Jensen ilk ABS’yi otomobillerine uygulad›. 
• 1973 – Avrupa’da seri olarak turbo motorla üretilen ilk otomobil BMW 2002

oldu.
• 1978 – Modern ilk ABS sistemi BMW 7 serisi ve Mercedes S serisinde uyguland›.
• 1984 – Turbo üreticisi “Garrett Intercooler” ad›n› verdi¤i bir turbo so¤utucusu

gelifltirdi. Bu sayede türbine giren hava so¤utularak motorun performans› art›r›ld›.
• 1986 – Çift turbo tak›lan ilk araç Porsche 959 oldu.
• 1987 – Bosch ilk üretici olarak ABS sisteminin daha geliflmifli olan ASR sistemini

piyasaya sürdü.
• 1993 – Fiat Croma TdiD de¤iflken geometrili turboyla donat›lan ilk otomobil

oldu. Sistem düflük motor devirlerinde turbonun verimini önemli oranda art›r›yordu.
• 1995 – Bosch 1995 y›l›nda ESP sistemini aktif sürüfl emniyetini sa¤lamak üzere

üretime alm›flt›r. Özellikle virajlarda ve ani yol de¤iflikliklerinde ESP sistemi,
y›ld›r›m h›z› ile motor, flanz›man ve frene müdahale ederek arac›n savrulmas›n›
önler.

• 2004 – Çift turbo tak›lan ilk seri üretim dizel motorlu otomobil BMW 535d
oldu.

• 2005 – Mercedes, üç turbolu v6 dizel motorla donat›lm›fl konsepti Vision SLK
320 Cdi’yi Cenevre otomobil fuar›nda tan›tt›.
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1.4. Türkiye’de Otomotivin Tarihçesi

1900’lü y›llar›n bafllang›c›nda ülkeye birkaç otomobil girmiflti. Bu otomobillerden
en bilineni Zehirzade Ahmet Pafla’n›n ‹talya’dan getirtti¤i Renault marka bir
otomobildi.
Meflrutiyet sonras› y›llarda otomobille daha fazla birlikte olmaya baflland›. Türkler
otomobili çabuk benimsedi. Türk ordusu için 1909 y›l›nda sat›n al›nan otomobil
benzeri askeri tafl›tlar Osmanl› topraklar›nda ilkleri oluflturan motorlu araçlard›r.
1912 y›l›nda ordunun ihtiyac› için Almanya’dan “Gaggenau” marka kamyonlar,
Fransa’dan “Hotchkis” marka mitralyözlü askeri otomobiller getirtildi.
Hem Türk hem de Müslüman olan ifladamlar›n›n kurdu¤u ilk otomobil ticaret
firmas› 1927’de “Kemal Halil, Mehmet R›fat ve fiürekâs›” diye an›lan firmayd›. ‹lk
olarak, Dodge otomobil ve kamyonlar› ile Goodyear lastikleri acentesi idi. Daha
sonralar› gayrimüslim ifladamlar›yla birlikte Türk-Müslüman ifladamlar› da bu
ifllerde gözükmeye bafllad›lar.

1960’l› y›llara kadar Türkiye’de sadece Amerikan otomobilleri ve baz› Avrupa
otomobilleri bulunuyordu. Ancak ülkede bir döviz darbo¤az› vard›. Hem ithal
edilen otomobiller, hem de bu otomobillere gerekli olan yedek parça için yabanc›
ülkelere önemli miktarlarda döviz ak›yordu. 1960 ‹htilalinin ard›ndan milli bir
otomobil yap›lmas› için Devlet Baflkan› Cemal Gürsel’in ilgisi ve deste¤i ile Adapazar›
Vagon Fabrikas›’nda, çeflitli otomobillerden toplanan aksamlar ve el yap›m› parçalarla
birkaç ay içinde “Devrim” adl› otomobil ortaya ç›kt›. Ford Consul tarz› olan bu araç,
örne¤in cam› baflka bir otomobilden, far› baflka bir otomobilden adapte edilerek
oluflturuldu¤u için, çok da fazla “yerli otomobil” olarak lanse edilebilecek bir çal›flma
de¤ildi. Prototiplerin, törenlere yetifltirilmeye çal›fl›l›rken, kalabal›k yüzünden
benzin al›namay›nca, resmi geçit s›ras›nda benzini bitti. Böylece, Devrim projesi
rafa kald›r›ld›. (Devrim otomobili DDY Eskiflehir Fabrikas›’nda görülebilir.)

Sanayici Vehbi Koç’un yerli otomobil üretmek gibi bir hayali vard›. Asl›nda Vehbi
Koç’un otomobil sevgisi eskilere dayan›yordu. 1928 y›l›nda Ford ürünlerinin Ankara
bayisi olan Koç, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra da ‹talyanlarla Fiat traktörlerinin
Türkiye’de üretimi için iflbirli¤ine girmiflti. 1959’da kurdu¤u Otosan Fabrikalar›’nda
Ford markas› alt›nda kamyon üreten Koç, art›k Türk otomobilini Otosan
Fabrikalar›’n›n çat›s› alt›nda üretmek istiyordu. Koç Türkiye’de otomobil üretimiyle
ilgili olarak Ford’la görüflmeye gitti¤inde firma yetkilileri ona küçük rakamlarda
üretim yapman›n anlaml› ve kârl› olmad›¤›n› anlatt›lar ve otomobil ithal ederek
satmaya devam etmesini sal›k verdiler; çünkü 1966 y›l›nda Türkiye’de 91 bin araçl›k
otomobil park› vard› ve y›ll›k otomobil sat›fl› ise 2 ila 3 bin civar›ndayd›.
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Vehbi Koç’un planland›¤› gibi 19 Aral›k 1966’da ilk yerli otomobil olan Anadol
üretim band›ndan indi. Otomobilin sat›fl fiyat› 26 bin 800 lirayd› ve bu rakam
1966’daki döviz kuruyla 2 bin 980 dolara eflitti. ‹lk üretilen iki kap›l› Anadol’da
1,2 litrelik (1198 cm Anglia motor) Ford motoru vard›, ilk y›l 1750 adet üretilen
Anadol’un üretimi daha sonraki y›llarda 8 bine kadar ulaflt›. Seriye 1971’de 4 kap›l›
Anadol da kat›l›rken iki kap›l› modelin üretimi 1975 y›l›nda sona erdi. Motorlar›n
kapasitesi 1,2 litreden 1,3 litreye yükseltildi.

Anadol’un SV 1600 modelini sedana çevirerek üretti¤i son tasar›m› 16 SL, 1981’de
piyasaya sürüldü. Orijinal ve özgün bir tasar›ma sahip oldu¤u düflünülen (hatta
fütüristik oldu¤u ve uzun süre üretimde kalabilece¤i zannedilen) bu model 4 y›l
içinde toplam 1013 adet üretildi ve sat›fl yetersizli¤inden üretimi durduruldu.
Asl›nda kasa formu olarak çok kötü de¤ildi ancak, yakalamak istedi¤i tarza
ulaflamam›flt›. Biçimsiz bir arka dizayn ve stop lambalar›, orans›z ön görünüm, arac›n
modern görüntüye kavuflturulmaya çal›fl›l›rken atlanan detaylar, eski SL modellerinden
daha az sevilmesine yol açt›.

Ayr›ca, Tofafl’›n ç›kard›¤› yeni modeller, Renault’nun motor ve aksesuar ataklar›
ve az da olsa ithal otomobillerin artmas› ile bu modelin sat›fl flans› iyice azald›. Her
fleye ra¤men, Anglia motor ya da Cortina ve Escort motorlu Anadol’lar her türlü
hor görmeye karfl›n hâlâ ayaktalar. Ve Anadol dünya klasik otomobil literatüründe
yerini çoktan ald› bile. Anadol, bantlara veda etti¤i 1984 y›l›na kadar toplam 62
bin 543 adet üretildi ve yerini sac karoserli Ford Taunus’a b›rakt›. 
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2.1. Otomotivin Markalaflma Süreci

Buhar gücüyle çal›flan otomobiller çok daha önceleri ortaya ç›km›flsa da, otomotiv
sanayisinin gerçek kuruluflu; 1860’larda ve 1870’lerde baflta Fransa ve Almanya
olmak üzere çeflitli Avrupa ülkelerinde k›sa bir süre sonra da Amerika Birleflik
Devletleri’nde benzin motorunun gelifltirilerek yayg›nlaflmas›yla bafllad›.
Amerika Birleflik Devletleri’ndeki ilk otomobil yap›mc›lar› ise Ramson Eli Olds ile
Alexander ve James Packard’d›r. 1898’de Amerika Birleflik Devletleri’nde otomobil
üreten flirket say›s› 50 iken, 1908’de bu say› 241’e yükseldi. Her markan›n öbüründen
ay›rt edilmesini sa¤layan amblemi ya da etiketi vard›. Bir tür övünme arac› olan
amblemler de¤erli metalden elde mine boyal› yap›lmaktayd›lar. Ancak seri üretim,
otomobilleri ucuzlat›nca küçük flirketler büyük flirketler taraf›ndan yutuldular ya
da piyasa d›fl›na itildiler.

Otomobil Avrupa’n›n icad› idi. Avrupal› bilimadamlar› otomobilin teorik hesaplar›n›
yapmakla vakit geçirirken pratik düflünen Amerikal›lar otomobil üretiminde
Avrupa’ya önderlik etmeye bafllam›fllard›r.

‹kinci Bölüm
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1920’li y›llar tarihe Amerikal›lar›n en yarat›c› y›llar› olarak geçti. “Kükreyen
Yirmiler” diye bir tabir kullan›l›rd› bu dönem için. “Kükreme” sadece müthifl bir
h›zla büyüyen ekonomilerini de¤il, radikal bir biçimde de¤iflen yaflam biçimlerini
de anlat›yordu. “Kükreyen Yirmiler”in en önemli bulufllar›ndan birisi de seri
üretimdi. Ünlü otomobil sanayicisi Henry Ford’un bu müthifl buluflu sayesinde
üretim katland›. Ülkedeki otomobil say›s› k›sa sürede 6 milyondan 27 milyona
yükseldi. Otomobil fiyatlar› düfltü. Henry Ford, devrim niteli¤inde bir ç›k›fl daha
yapt›; iflçi ücretlerini günde befl dolar gibi görülmedik bir seviyeye ç›kard›. Ve
tarihte ilk kez iflçiler, kendi ürettikleri otomobilleri sat›n alacak paray› kazan›r
oldular! Yine tarihte ilk kez “y›ll›k izin” kavram› gündeme geldi. O zamana kadar
zenginlere özgü bir ayr›cal›k olan seyahat de “demokratikleflti”. 

Fransa’da yap›lan otomobil yar›flmalar›nda içten yanmal› otomobillerin çok pratik
oldu¤u görüldü. 1910 y›l›nda bu görüfl çerçevesinde benzinle çal›flan otomobillere
daha fazla yer verildi ve çal›flmalar bu yönde h›zland›.

‹lk otomobil flirketleri küçük imalathaneler biçimindeydi. Bu flirketlerden ancak
birkaç› ayakta kalarak büyük ölçekli üretime geçebildi. Bafllang›çta bunlar, bafll›ca
üç grupta toplan›yordu: Almanya’daki Opel ve ‹ngiltere’deki Morris gibi bisiklet
yap›mc›lar›; Amerika Birleflik Devletleri’ndeki Durant ve Studebaker, atla çekilen
tafl›t üreticileri, makine imalatç›lar›. Otomotiv sanayisine geçen bu flirketlerde temel
olarak montaj ifllemi yap›l›yor, motor ve temel parçalar baflka imalathanelerde
üretiliyordu. Bu flirketlerin montaj›n d›fl›nda baflka üretime yönelmeleri, ancak bir
dizi teknik ve mali sorunun çözülmesiyle gerçekleflti. Avrupa’da otomotiv sanayisi
1919-39 aras›nda ve temel olarak otomobil üretimi alan›nda geliflti. Ayn› ölçekte
olmasa da, Avrupa flirketleri de Amerika Birleflik Devletleri’ndeki seri üretim
yöntemini benimsemifllerdi. Almanya’da ise otomotiv sanayisi, I. Dünya Savafl›’n›n
a¤›r yükünden kurtulana de¤in pek yayg›nlaflmad›. Bu alandaki en önemli geliflmeler
1926’da Daimler ile Benz’in birleflmesi ve 1929’da General Motors’un Alman
pazar›na girerek Opel marka otomobilleri üretmeye bafllamas› oldu. II. Dünya
Savafl›’ndan sonra motorlu tafl›t üretimi çarp›c› bir h›zla artt› ve 35 y›ll›k bir süre
içinde dünya üretimi 10 kat›na ç›kt›. Amerika Birleflik Devletleri’ndeki üretim
artmakla birlikte, dünya otomotiv üretimindeki % 80’lik pay›, bu süre sonunda %
20’ye geriledi. Japonya da II. Dünya Savafl›’ndan sonra otomobil sanayisinde ciddi
bir flekilde yükseldi. 1937’de Kiichiro Toyoda taraf›ndan kurulan Toyota, otomobil
sektörüne yepyeni bir üretim sistemi kazand›rd›. Toyota, daha küçük üretim lotlar›na
odaklanarak ve yaln›zca müflteriden talep geldi¤inde üretim yaparak, sektörde
standard› belirlemeye devam eden bir esnekli¤e ve talepleri karfl›layabilme gücüne
sahip oldu. Sürekli geliflime verdi¤i önem sayesinde (Kaizen), Toyota’n›n elde etmifl
oldu¤u kal›p de¤ifltirme ve makine kurulum süreleri, rakiplerinin de çok alt›nda.
Toyota üretim sistemi, yeni pazar trendlerine h›zl› tepki verme kapasitesiyle,
bugünün h›zla de¤iflen global ifl dünyas› için ideal bir sistem.
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Toyota’n›n kendine özgü kalite kontrol süreçleri bar›nd›ran otomobil üretim anlay›fl›,
sektörde ç›¤›r açt›. “Tam zaman›nda tedarik zinciri” konsepti, yaln›zca otomobil
üreticileri için de¤il, imalat sektörü için dünya çap›nda bir model haline geldi.
Toyota Üretim Sistemi (TPS), son ürünün tam anlam›yla sistemden “çekildi¤i” bir
üretim vizyonu. Bu da, montaj hatt›nda do¤ru parçalar›n do¤ru yere, do¤ru miktarda
ve hiçbir fazlal›k olmadan ulaflmas› anlam›na geliyordu.

Bu anlay›fl, üretim hatlar›ndan mümkün oldu¤unca çok miktarda ürünün "itilmesinin"
sa¤lanmas› için gerçek talepten ba¤›ms›z, büyük ölçekli stoklar gerektiren geleneksel
üretim sistemlerinden radikal bir kopuflu temsil ediyor. Toyota Üretim Sistemi’nin
temelinde yatan düflünce ise bu anlay›fl›n tam tersi: Yaln›zca siparifl verilmifl birimleri,
talep edilen herhangi bir anda, do¤ru miktarda üretmek.

Toyota bu üretim sistemi sayesinde k›sa sürede sorunsuz otomobiller üretip dünyada
ciddi sat›fl rakamlar›na ulaflm›flt›r. Hem küçük otomobil sat›fl› ile hem de lüks
s›n›ftaki Lexus markas› arac›l›¤›yla üretti¤i lüks otomobilleri ile bugün dünyan›n
en çok üreten ve en kârl› flirketi unvan›n› elinde bulundurmaktad›r. 

Toyota Üretim Sistemi, birçok otomobil üreticisi taraf›ndan uygulanmaya çal›fl›lm›fl
fakat hepsi baflar›ya ulaflamam›flt›r.

1980’lerin bafl›ndaki ekonomik gerileme en çok Amerika Birleflik Devletleri’ni
etkiledi; bunun sonucunda Japonya üretimde birinci, Avrupa Ekonomik Toplulu¤u
(AET) ise ikinci s›raya yükseldi.

2.1. Yayg›n Otomotiv Markalar›

Peugeot: Peugeot’nun asli ifli testere ve testere levhalar›yd›. Bir aslan gibi “güçlü”
slogan›yla sat›lan bu ürünlerdeki aslan amblemini Frans›zlar, daha sonra ürettikleri
arabalarda da kullanmaya bafllad›.

Mercedes Benz: Daimler Chrysler ile ortak çal›fl›p bir araba yapan Carl Benz isim
bulamay›nca bir tek k›z› olan Mercedes Benz’in ismini bu arabaya verdi.

Mercedes: Dünyada en çok tan›nan markalar aras›nda yerini alan Mercedes’in üç
ayakl› y›ld›z figürü, markan›n kara, hava ve sudaki gücünü tan›ml›yor. Mercedes
ambleminin mucidi Daimler’dir. Mercedes, dünyada en çok tan›nan marka olman›n
yan› s›ra en çok çal›nan figür olarak da ilk s›ray› al›yor.

Citroën: Otomotiv tarihinde geçmiflten günümüze hep fazlas›n› katarak, tarihi
boyunca devrim yaratan bulufllara imza atarak s›radanl›¤a baflkald›r› niteli¤indeki
yenilikleriyle Citroën, 1919 y›l›nda André Citroën taraf›ndan kuruldu. Citroën
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soyad›, tüccar olan büyük büyük büyükbabas›n›n sonradan “Citron” olarak de¤ifltirilen
“Limoenman” soyad›ndan geliyordu; “küçük limonlar› olan adam”...�Henüz 34
yafl›ndayken “diflli tak›m›” üretmek üzere kendi flirketini kuran André Citroën,
otomotiv endüstrisinde daha sonralar› bir dev olarak an›lacakt›. Citroën’in haf›zalara
kaz›nan sembolü “double chevron” �ise André Citroën’in kendi buluflu olan üçgen
diflli sistemine bir gönderme niteli¤i tafl›r.

Opel: Opel, önceleri sadece dikifl makineleri üretiyordu… 1899 y›l›nda araba
üretmeye bafllayan Opel, ambleminde tekerlek içinde flimfle¤e yer veriyor. Amblemdeki
tekerlek güveni, flimflek ise h›z› simgeliyor.

Subaru: Subaru’nun amblemi, 6 Japon otomobil üreticisinin birleflmesi ile ortaya
ç›kt›. Oval içindeki 6 y›ld›z, bir araya gelen firmalar› sembolize ediyor. 

BMW: BMW, Bayerische Motoren Werke AG’nin k›saltmas›d›r (Türkçe: Bavyera
Motor Fabrikas› A.fi.). Alman otomobil ve motorsiklet üreticisi. BMW’nin
amblemindeki mavi-beyaz renkler, Almanya’n›n Bavyera eyaletinden geliyor. 1929
y›l›ndan bu yana uçak motoru üreten BMW, amblemde de üretime uygun lastik
içinde dönen pervane figürüne yer veriyor. Daha sonra araba üretimine bafllayan
BMW arabalar›nda da ayn› amblemi kullanmay› tercih etti.

Audi: Amblemdeki dört yüzük -halka- araba birli¤i için bir araya gelip ittifak
kuran dört firmay› simgeliyor. Audi ismi, firman›n eski yöneticilerinden olan
mühendis August Horch taraf›ndan verildi. Markaya kendi ismini vermeyen Horch,
Latincedeki karfl›l›¤› olan Audi’yi buldu.

Ford: Mavi plaka üzerine süslü püslü harflerle yaz›l› Ford, nostaljik bir geçmifli
an›msat›yor. 1903 y›l›ndan bu yana kullan›lan Ford ambleminde, geçici bir süre
için Köln Katedrali’nin silueti yer alm›fl.

Volkswagen: “VW” amblemi Porsche mühendisi Franz Xaver taraf›ndan tasarland›.
Ekim 1948 y›l›ndan bu yana markan›n iki harfi Almanya’n›n Wolfsburg flehrini
flereflendiriyor.

Toyota: Japon firman›n kurucusu Kirchiro Toyota, 1937 y›l›nda üçlü elips
kombinasyonu ile güçlü markas›n›n amblemini oluflturdu. Elipsler, araba ile müflteri
aras›ndaki s›cakl›¤›, ekip ruhunu ve modernizasyonu temsil ediyor. 

Volvo: ‹sveç’in savafl tanr›ças› Volvo arabalar›n›, ‹sveç’in çeli¤ini sembolize eden
daire ve ok süslüyor. Amblemin yarat›c›s›, demir silahlarla donat›lm›fl savafl tanr›s›
Merih’i simgeleyen figürde, ayn› zamanda markan›n sa¤laml›¤›na iflaret ediyor.
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Seat: Seat, 1990’l› y›llar›n bafl›nda Volkswagen ile birleflmesiyle, VW amblemin
üstüne prestij, ilericilik ve dinamikli¤i simgeleyen büyük S harfini yerlefltirdi.

Renault: Renault amblemi olan baklava fleklinin bulunuflu 1930’lu y›llara dayan›yor.
Amblem klasik ve durgun flekli ile gelece¤i simgeliyor. 1992 y›l›nda küçük
de¤ifliklerle, flu an bütün Renault’larda kullan›lan yeni bir tasar›m yap›ld›. 

Mazda: Renault’ya büyük benzerli¤i nedeniyle, aç›lan davay› kaybeden Japon araba
üreticisi Mazda, yeni bir amblem oluflturmak zorunda kald›. Mazda, kanatlar›n›
açm›fl bir kartal figürünü amblem olarak kullan›yor.

Jaguar: Araba ve kedi. Güç ve zariflik. Jaguar, otomobillerindeki z›playan kedi
figürünü, meydana gelebilecek kazalarda, yayalar›n yaralanma riskini azaltmak için
de¤ifltirdi. Firma, üretti¤i yeni modellerine jaguar yerine, jaguar resimli bir plaket
monte ediyor.

Ferrari: ‹talyan kontesin 1923 y›l›nda firma kurucusu Enzo Ferrari’ye hediye etti¤i
at maskot, Ferrari’nin amblemini teflkil etti. Amblemdeki ana renkler sar› ile k›rm›z›,
firma sahibinin yaflad›¤› komflu flehir Modena’y› ve yar›fla olan sevgiyi simgeliyor.

Porsche: Porsche amblemi, 1952 y›l›ndan bu yana Suebya milliyetçili¤ini öne
ç›kartan simgelere yer veriyor. Amblemdeki siyah at, Almanya’n›n Stuttgart flehrinin
armas›ndan. Geyik boynuzu ile k›rm›z›-siyah çizgiler ise Almanya’n›n Württemberg
köyünün flamas›ndan al›nt›.

Nissan: Markan›n amblemi, daire içine yaz›lm›fl ismi, güneflin do¤uflu ile Japon
bayra¤›ndaki beyaz zemin içindeki k›rm›z› noktadan olufluyor. Amblem, dürüstlü¤ü
ve samimiyeti sembolize ediyor.

Mitsubishi: Üç kanatl› baklava fleklindeki amblemde, Samuray armas›ndan
esinlenilmifl. firmay› kuran iki Japon aile, tercih ettikleri amblemin sorumluluk
bilincini, centilmenli¤i ve cemiyetler aras› uyumu simgeledi¤ine iflaret ediyor.

Rolls Royce: Lüks marka Rolls Royce’un kaputundaki zarif flekil 1911 y›l›ndan
geliyor. fiekil, tasar›mc›n›n sevgilisini temsil ediyor. Orijinal ad› “Spirit of ecstasy”
(yenili¤in ruhu). fiekle, halk dilinde “emily” ad› verildi.

Chrysler: Firman›n kurucu ve sahibi Walter Chrysler’in iste¤i üzerine, 1998 y›l›ndan
sonra üretilen Chrysler modellerine 1920’li y›llardaki eski amblem tak›lmaya
baflland›. Amblemdeki daireler lasti¤i, flimflekler ise h›z› simgeliyor. 
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Alfa Romeo: Alfa Romeo amblem tasar›m›, ‹talya’n›n Milano flehri ile ülkenin
soylu ailesi Visconti etraf›nda dönüyor. K›rm›z› haç soylulu¤u, beyaz zemin halk›
ve köylüleri simgeliyor. Taç giymifl engerek y›lan› ise soylu Viscoti ailesinin
armas›ndan al›nd›.

Fiat: Fabrica Italiana Automobili Orino. Gerçek ismi uzun oldu¤u için firma sahibi
k›saltmayla firman›n marka amblemini oluflturdu. Basit amblem 60 y›l aradan sonra
1990 y›l›nda defne a¤ac› çevreli daire içine yerlefltirildi. Amblem, firman›n uzun
geçmiflini ve spor alan›ndaki baflar›lar›n› simgeliyor.

Saab: ‹sveç otomobil yap›mc›s› amblemde vatanseverli¤ini ortaya ç›kart›yor.
Amblemde, firman›n merkezinin bulundu¤u Schonen eyaleti ve taç giymifl “anka”
kafas›na yer veriliyor.

Lancia: Direksiyon ile bir bayrak, ‹talyan otomobili Lancia’n›n bütün zarifli¤ini
ortaya ç›kar›yor. M›zrak fleklindeki amblem, firman›n kurucusu, yar›flç› Vinceno
Lancia’n›n soyad› ile iliflkili: Lancia ‹talyancada m›zrak anlam›na geliyor. 

Suzuki: Suzuki amblemi, 300 güzel sanatlar akademi ö¤rencisini kat›ld›¤› bir
tasar›m yar›flmas›yla ortaya ç›kt›. Firma yetkilileri, “Uzlaflt›r›c›” bulduklar› büyük
“S” harfini,yüzlerce amblem aras›ndan seçti. Amblem, 1961 y›l›ndan bu yana Suzuki
markas›n› temsil ediyor.
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3.1. Otomotiv Sanayisinde Genel Politikalar

Türkiye’de otomotiv sektörünün yol haritas›n› oluflturabilecek kapsamda çal›flmalar›n
son y›llarda ortaya konan istikrar içinde, büyümenin sa¤lanmas›, uluslararas›
ticaretteki pay›m›z›n yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin gelifltirilmesi, ekonomide
toplam verimlili¤in artt›r›lmas›, sanayi ve hizmetler a¤›rl›kl› bir istihdam yap›s›na
ulafl›lmas›, iflsizli¤in azalt›lmas›, sa¤l›k hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal
güvenli¤in yayg›nlaflt›r›lmas›; sonuç olarak refah düzeyinin yükseltilmesi ve
yayg›nlaflt›r›lmas› hedeflenmekte, ülkemizin hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin
y›lda Avrupa Toplulu¤u ve dünya ile bütünleflme amaçlanmaktad›r. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kalk›nma modeli, Türk insan›n›n, temel ve geliflmifl ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere kurulmufltur. Bu kalk›nma modeli kapsam›nda otomotiv sektörünün
varl›¤› önem tafl›maktad›r ve genel politikalar›yla uyumlu olmas› önemlidir.

Bu yaklafl›mla paralel olarak Türkiye’de kalk›nma planlar›n›n en bafllar›nda yer
almas› gereken otomotiv sanayi, ekonomik ölçekte üretim yapan, sürdürülebilir
rekabet gücü olan, yeni teknolojiler uygulayan ve ihracata yönelik bir sektör fleklinde
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TÜRK‹YE’DE OTOMOT‹V
ENDÜSTR‹S‹
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özetlenebilir. Ülkemizde uygulanmas› gereken kalk›nma politikas›nda, yerli üretime
ve ihracata ayr› bir önem vermek gerekir. Sonuçta, Türkiye’deki otomotiv sanayinin
“Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› Dönemi”nde hedefi de bu flekilde belirlenmifltir.
Ülke ve ekonomik faaliyet bu do¤rultuda gelifltikçe, otomotiv sanayine ihtiyaç
giderek artmaktad›r. Artan ekonomik faaliyet sonucunda oluflan tafl›ma ihtiyac› ile
daha yüksek bireysel refah›n getirdi¤i mobilize art›fl›, otomotiv talebini de
körüklemektedir. Bunun kan›tlar›n› dünyadaki otomobil sektörünün öneminde ve
bugüne kadar geçirdi¤i evrelerde görmek mümkündür.

Otomotiv sanayi politikas›n› flekillendirmek için öncelikle tehditler f›rsatlara
dönüfltürülmeli ve olumsuzluklar›n üstesinden gelinmelidir. Bunun için de alt yap›
eksiklikleri tamamlanmal› ve araç edinme kolaylaflt›r›lmal›, ekonomik ölçekte
optimum yüksek kapasitede üretim yap›lmal›, sektörde yüksek katma de¤er oluflturan
ve istihdam yaratan alt guruplar korumal›, yüksek ihracat imkânlar› yarat›lmal› ve
uygun devlet yard›mlar› sa¤lanmal›d›r. Tüm önerilerin gerçeklefltirilmesiyle sektör,
Türk savunma sanayisine alt yap› oluflturmaya devam edecek ve güçlü bir yan
sanayinin oluflmas›yla hem bundan yararlanacak hem de Türk sanayisinde lokomotif
sektör olacakt›r.

Burada vurgulanmas› gereken önemli bir konu da, otomotiv markalar›n›n tamam›n›n
lisanslar›n›n ve flirket merkezlerinin maalesef yabanc› olmas›d›r. Büyük ölçekli
flirketleri ülkemizde yat›r›m yapmalar› konusunda desteklerken sektörün kontrolünü
ve yönetimini tamamen bu gruplar›n eline devretmememiz gerekir. Bu konuda
milli bir kalk›nma stratejisini h›zla hayata geçirmemiz gerekmektedir. Bu bölümde
al›nt› yapt›¤›m “Özel ‹htisas Komisyonu Raporu” yararl› bir çal›flma olmakla birlikte,
ana sa¤lay›c› ve da¤›t›c› firma yaklafl›mlar›yla s›n›rl› kalm›fl bir rapordur.

Özellikle 2000’li y›llarda Türkiye otomotiv sektörü, küreselleflme sürecinde baflar›l›
olmakla birlikte üretilen araçlarda ve sat›fl sonras›nda yerli parça kullan›m oranlar›n›n
düflük kalm›flt›r. Ana da¤›t›c›lar›n sahay› etkin kontrol ve yönlendirmesi sonucunda,
sektörün en büyük istihdam grubunu oluflturan ba¤›ms›z servis, yedek parçac›lar,
tamirhaneler ve bunlarla ba¤lant›l› ifl yapan küçük ve orta ölçekli iflletmeler zor
durumda kalmaktad›r.

3.2. Türk Otomotiv Sanayisinin Rekabet Gücü

Türkiye’deki otomotiv sanayisi tüm olumsuz koflullara ra¤men, dünya pazarlar›nda
üretim yapabilecek düzeye ulaflm›flt›r. ‹htisas kurulu raporuna göre bir durum tespiti
yap›lacak olursa, motorlu tafl›tlar sanayisinin temel nitelikleri afla¤›daki gibi
belirlenebilir:
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Türkiye’deki otomotiv sanayisi büyük emeklerle kurulmufl ve rekabetçi bir sektör
olma yolundaki kararl›l›¤›n› kan›tlam›flt›r. Bu sanayinin halen sahip oldu¤u güç,
uluslararas› kurulufllarca da tan›nmaktad›r. Yabanc› sermayenin Türkiye’deki tesisleri
dünya pazarlar› için bir üretim merkezi olarak görmesi de bunun en önemli kan›t›d›r.

Türkiye, bulundu¤u co¤rafya itibariyle uluslararas› stratejik bir önemdedir. Türkiye’nin
yüklendi¤i uluslararas› misyon bir bak›ma da kendi iste¤i d›fl›nda ve kaç›n›lmazd›r.
Buna göre Türkiye, bölgesinde ekonomik ve sosyal aç›dan güçlü ve lider bir ülke
olmak durumundad›r. Türkiye’nin bu misyonu gerçeklefltirmek için güçlü bir
ekonomiye sahip olmas› ve milli gelirini istikrarl› bir flekilde artt›rarak halk›n›n
refah düzeyini yükseltmesi, sanayileflmeye ba¤l›d›r. Ancak bu sanayinin:

• Yüksek katma de¤er yaratan,
• Sürdürülebilir ve geliflmeye aç›k bir rekabet gücü bulunan,
• Do¤rudan ve öncelikli olarak geliflmifl pazarlara ihracat› hedefleyen, 
• Ar-Ge yetene¤i bulunan bir sanayi olmas› gerekmektedir.

3.3. Yüksek ‹stihdam› Hedefleyen Bir Sanayi Olarak
Otomotiv

Türkiye bulundu¤u co¤rafyada otomotiv sanayisine sahip tek ülkedir. Otomotiv
sanayi, özellikle 1990’l› y›llarda sürdürülen yo¤un ve köklü yap›sal düzenlemelerle
yukar›daki nitelikleri tafl›yan ve ülke ekonomisinin lokomotifi olan bir sanayi
durumuna gelmifltir.

Türkiye’deki otomotiv sanayi, tafl›t arac› üreten fabrikalar›, tafl›t araçlar›na aksam/parça
üreten tedarikçi kurumlar›, pazarlama/sat›fl/sat›fl sonras› hizmet veren kurulufllar›
ile bir bütündür. Geliflme, bu bütünlük kapsam›nda sürdürülmelidir. 

Otomotiv sanayi, yap›s› gere¤i dünyada çok h›zl› küreselleflmekte ve üretici flirketler
birleflerek “trans-national company” yap›s›na kavuflmaktad›r. Ancak küreselleflme,
yerel olanaklar›n geliflmesine engel de¤ildir, aksine yerel olanaklara çok yak›ndan
ba¤›ml›d›r. Yerli üretimin teflvik edilmesi ve sektör içinde tekelleflmenin önlenmesi
flart›yla, bu olgu, Türkiye’deki rekabetçi otomotiv sanayisi için çok önemli bir
f›rsatt›r.

Türkiye’deki otomotiv sanayisinin temel hedefi, sürdürülebilir bir rekabet düzeyini
olabildi¤ince yüksek katma de¤er yaratarak sa¤lamak ve flimdiki avantajl› konumunu
koruyarak Türkiye’nin otomotiv sanayisi alan›ndaki iddias›n› sürdürmektir.
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Yüksek katma de¤erin sa¤lanmas›, tedarikçiler ile üreticiler aras›ndaki yak›n ve
uzun vadeli iflbirli¤inin genifllemesine ba¤l›d›r. Bu iflbirli¤inin ortak Ar-Ge ve Co-
design ile kurumlaflmas› zorunludur. Bu kurumlaflma, yan sanayinin do¤rudan OEM
(markas›z) ihracat›n› da hedeflemelidir.

3.4. Türkiye’deki Otomotiv Sanayisinin Geliflimi

Türkiye’deki otomotiv sanayisinin geliflmesi;
•�Genel teknolojik düzeyin rekabetçi bir flekilde geliflmesine,
• Yüksek teknoloji düzeyinde bilgili insan gücünün yetifltirilmesine,
•�Savunma sanayisindeki gereksinmelerinin do¤rudan karfl›lanmas›na,
• Türkiye’deki tüketicilerin Türkiye’de üretilen otomotiv sanayisi ürünlerine gururla

yönelmelerine olanak sa¤layacakt›r.

Türkiye’de kurulmufl bulunan motorlu araçlar imalat sanayisinde yukarda aç›klanan
de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda, var olan gücün bu plan döneminde de gelifltirilerek
sürdürülebilmesi afla¤›da aç›klanan politika önerilerinin uygulamaya konulmas› ile
yak›ndan ilgilidir. Bu plan dönemindeki uygulamalar, sektörün rekabetçili¤i ve
geliflmesi aç›s›ndan son derece belirleyici bir niteli¤e sahip olacakt›r. Sektörde
bafllang›çtan bu yana sektör politikalar›n› belirleyecek olan bir “Master Plan”
bulunmamas› en önemli eksiklik olarak vurgulanmal›d›r. Motorlu tafl›t araçlar
sanayisinde oluflturulacak olan politikalar ülkenin sanayi ve teknolojik geliflme
stratejileri içinde vergi, devlet yard›mlar›, d›fl ticaret, gümrük mevzuat ve bu mevzuat›n
sektöre özel hükümleri ile yak›ndan ilgilidir. Bu nedenle tüm politikalar›n bir “Master
Plan” içinde ve birbiri ile iliflkili olarak düzenlenmesi, gerekli ve zorunlu bulunmaktad›r.
Bir sanayi için ulusal pazar›n istikrarl› ve güçlü olmas›, rekabet gücü aç›s›ndan hayati
önem tafl›maktad›r. Bu husus büyük bir talep esnekli¤ine sahip üretim yapan otomotiv
sanayisi için daha da önemlidir. Çünkü iç pazarda en küçük bir istikrars›zl›k, baflta
otomobil olmak üzere otomotiv ürünlerine olan talebin h›zla ve büyük oranda
düflmesine neden olmaktad›r. 1976-1981, 1994-1995, 1998-1999 ve son olarak
2008-2009 dönemindeki krizlerde otomotiv ürünlerine olan talep % 50’ler düzeyinde
azalma göstermifltir. ‹ç pazarda güvenilir bir talep yap›s›n› oluflturacak istikrar
sa¤lanmadan sektörün sürdürülebilir bir ihracat yap›s›na kavuflmas› da mümkün
de¤ildir. Uluslararas› pazardaki afl›r› rekabet ve afl›r› kapasite varl›¤› gibi faktörler
karfl›nda Türkiye’deki otomotiv sanayisinin yaln›z ihracat ile büyümesi beklenemez.
‹ç pazarda istikrar› etkileyen en önemli etken, sektörde bir yandan yeni yat›r›mlar
teflvik edilerek üretim kapasitesi artt›r›l›rken, sektör ürünlerine uygulanmakta olan
sat›fl vergileri ile talebin sürekli bask› alt›nda tutulmas›d›r. Özellikle otomobilde
uygulanan vergi sistemi yeni arac›n al›m›n› yüksek vergilerle cayd›ran, öte yandan
da araç yaflland›kça azalan y›ll›k vergi sistemi ile eski araç kullan›m›n› özendiren bir
yap›dad›r. Öte yandan Gümrük Birli¤i ile birlikte iç pazar, pay› her y›l sürekli olarak



artan ithalat›n büyük bask›s› alt›ndad›r. Ayr›ca üretimde ve sat›fl sonras›nda yerli
ürün kullan›m›n› teflvik edici yöntemler gelifltirilmelidir.

2000 y›l›ndan itibaren uygulamaya konulan yeni ekonomik program›n en önemli
hedefi, y›llard›r devam eden yüksek oranl› enflasyonu belirli bir düzeye indirmek
ve ekonominin sa¤l›kl› makro dengelere kavuflmas›n› sa¤lamakt›r. Program, döviz
kurunda bir hedef belirlemifl ve bunun Merkez Bankas› taraf›ndan gerçeklefltirilmesini
öngörmektedir. Bu konu siyasi irade taraf›ndan da desteklenmektedir. ‹ç pazarda
istikrarl› bir talebin oluflmas› otomotiv sanayisinin potansiyelini daha verimli
kullanabilmesini sa¤layacakt›r. Bunun için de siyasi ve ekonomik istikrar flartt›r.

Sektörümüzün kendi iç dinamiklerinin harekete geçebilmesi, sektörde yer alan farkl›
ç›kar gruplar›n›n da etkilenme süreçleri ve desteklerinin sa¤lanmas› için, Komite
Ortak Grubu çal›flmalar›m›zda ülkemizin otomotivle ilgili genel politikalar›n›,
beklentilerini ve sektörümüzün karfl›laflabilece¤i tehlike, tehdit, imkân ve f›rsatlar›n
en sa¤l›kl› flekilde ortaya ç›kabilmesi için sorun ve önerileri ortaya koymaya çal›flt›k.

3.5. 2009 Y›l› Ocak-Kas›m Otomotiv Pazar›
De¤erlendirmesi

Türkiye otomotiv pazar›nda 2009 y›l› Kas›m ay› binek ve hafif ticari araç toplam pazar›
27.962 adet olarak gerçekleflti. 26.253 adet olan Kas›m 2008 binek ve hafif ticari araç
pazar toplam›na göre sat›fllar % 6,5 artt›. 2009 y›l› Ocak-Kas›m dönemi binek ve hafif
ticari araç toplam pazar› ise 468.203 adete ulaflt›. 451.945 adet olan Ocak-Kas›m 2008
binek ve hafif ticari araç pazar toplam›na göre sat›fllarda % 3,6 oran›nda art›fl görüldü.
2009 y›l› Ocak-Kas›m döneminde binek otomobil sat›fllar› geçen y›l›n ayn› dönemine
oranla % 11,6 artarak 312.641 adete ulaflt›. Hafif ticari araç sat›fllar›nda ayn› dönem
için geçen y›la oranla % 9,47 düflüflle 155.562 adet sat›fl gerçekleflti. 
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2009 Y›l› Kas›m ay›nda, geçen y›l›n Kas›m ay›na göre binek araçlar %3,4 art›flla 17.781 adet olarak
gerçekleflti.
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Binek Otomobil + Hafif Ticari Araç Ocak-Kas›m 2009 Pazar›
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2009 y›l› Kas›m ay›nda, hafif ticari araç pazar› da geçen y›l›n Kas›m ay›na göre % 12,5 oran›nda art›fl ile
10.181 adete geriledi.

Hafif Ticari Araç Pazar› Ayl›k Geliflimi - 2009
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Binek Otomobil Pazar› Ayl›k Geliflimi - 2009
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ODD Üyesi firmalar› ve BMC, Isuzu, Iveco ve Karsan firmalar› bilgilerine göre haz›rlanm›flt›r. 2009 y›l›
Ekim ay›nda TÜ‹K verilerine göre Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre % 1,79 oran›nda azalarak
80,46 de¤erine düfltü. 2009 y›l› Kas›m ay› CNBC-e Tüketici Güven Endeksi verileri % 7,4 oran›nda düflüflle
88,28 de¤erine geriledi. Bu veri May›s ay›ndan beri gerçekleflen en düflük de¤erdir.
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Binek otomobil 2009 y›l› Ocak-Kas›m ay› sat›fllar›n›n 2008 y›l› Ocak-Kas›m ay›na göre segmentler itibariyle
de¤iflimi afla¤›daki tabloda yer almakta;
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2008’Kas›m
Sonu

Segment

A (Mini)

B (Entry)

C (Compact)

D (Medium)

E (Luxury)

F (Upper
Luxury)

Toplam

1

S / D

2

H / B

3

S / W

4

MPV

5

CDV

6

Spor

7

SUV
Toplam

1.674

49.635

77.504

20.306

3.567

387

151.399
54%

54.573

31.849

2.304

6

1.915

691

594

29

4.842

4.648

174

1.628 82

353

777

428

175

1.145

937

10.597

7.454

1.845

1.674

113.820

115.982

34.578

11.658

2.407

1%

41%

41%

12%

4%

1%

90.406
32%

3.229
1%

9.664
3%

1.628
1%

1.815
1%

21.978
7%

280.119
100%

100%

2009’Kas›m
Sonu

Segment

A (Mini)

B (Entry)

C (Compact)

D (Medium)

E (Luxury)

F (Upper
Luxury)

Toplam

1

S / D

2

H / B

3

S / W

4

MPV

5

CDV

6

Spor

7

SUV
Toplam

3.322

62.230

77.037

27.243

2.741

424

169.675
54%

61.800

38.557

1.242

1

2029

1.241

659

527

4.051

4.553

119

1.062 62

961

1079

332

134

895

1200

12.738

4.519

1.883

3.322

132.129

123.549

42.961

8.239

2.441

1%

42%

40%

14%

3%

1%

104.922
34%

4.456
1%

8.723
3%

1.062
0%

2.568
1%

21.235
7%

312.641
100%

100%

De¤iflim

Segment

A (Mini)

B (Entry)

C (Compact)

D (Medium)

E (Luxury)

F (Upper
Luxury)

Toplam

1

S / D

2

H / B

3

S / W

4

MPV

5

CDV

6

Spor

7

SUV
Toplam

98%

25%

-1%

34%

-23%

10%

12%

13%

21%

-46%

-83%

6%

80%

11%

1717%

-16%

-2%

-32%

-35% -24%

172%

39%

-22%

-23%

-22%

28%

20%

-39%

2%

98%

16%

7%

24%

-29%

1%

16% 38% -10% -35% 41% -3% 12%

(SD: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçl› Araçlar, CDV:
Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar›)
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2009 y›l› 11 ayl›k binek otomobil pazar›n›n % 83’ünü yine vergi oranlar› düflük olan
A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar gerçeklefltirdi.

2009 y›l› Ocak-Kas›m dönemi binek araç sat›fl verileri segmentlere göre bak›ld›¤›nda,
en yüksek sat›fl say›s›na 132.129 adet ve % 42 pay ile B segmenti ulaflt›. Ard›ndan ise
123.549 adet ve % 40 pay ile C segmenti izledi. D segmenti ise % 14 pay alarak B ve
C segmentlerini 42.961 adetle takip etti. Geçen senenin ayn› dönemine k›yasla 2009
y›l› 11 ay›nda binek pazar›nda E segmenti d›fl›nda kalan di¤er tüm segmentlerde
kümülatifte art›fl yafland›. E (lüks) s›n›f araçlarda % 29 daralma görüldü. 2009 y›l› 11
ayl›k kümeli de¤erleri ile geçen y›l›n ayn› dönemi kasa tiplerine göre bir de¤erlendirme
yap›ld›¤›nda ise en çok tercih edilen gövde tipi geçen senelerde de oldu¤u gibi yine
Sedan araçlar (% 54) olurken, s›ras›yla Sedan araçlar› % 34 pay ile H/B araçlar ve % 7
pay ile SUV araçlar takip etti.

Binek otomobil pazar›n› motor hacmi baz›nda inceledi¤imizde, 2009 y›l› Ocak-Kas›m
Döneminde en yüksek paya % 82 ile 1600 cc alt›ndaki araçlar 257.694 adetle sahip oldu.
Geçen sene ayn› döneme göre 1600 cc alt›ndaki araçlarda % 15 art›fl yafland›. 2000 cc
üzerinde motor hacmine sahip araçlar % 2 pay ile 6.989 adet sat›ld›. Geçen sene, ayn›
döneme göre % 36 düflüfl görüldü.

MOTOR HACM‹

1600 cc alt›

1600 cc-2000 cc aras›

2000 cc üzeri

2009 Kas›m Sonu 2008 Kas›m Sonu

De¤iflim

ÖTV

82%

47.958

6.989

15%

2%

KDV

% %PayAdet PayAdet

25.694

Toplam 312.641 100%

80%

45.916

10.980

16%

4%

223.223

280.119 100%

15%

4%

-36%

12%

37%

60%

84%

VERG‹ ORANLARI

18%

18%

18%

D‹ZEL

A (Mini)

B (Entry)

C (Compact)

2009 Kas›m Sonu 2008 Kas›m Sonu

De¤iflim

4%

53.173

55.432

40%

45%

Adet Adet
Segment

‹çindeki Pay

123

D (Medium) 16.905 39%

24%

52.578

55.518

46%

48%

Segment
‹çindeki Pay

407

17.819 52%

-70%

1%

0%

-5%

E (Luxury) 7.774 94% 10.794 93% -28%

F (Upper Luxury) 1899 78% 2052 85% -7%

Toplam 135.306 43% 139.168 50% -3%
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2009 y›l› Ocak-Kas›m dönemi dizel binek araç sat›fllar› geçen y›la oranla % 3 oran›nda
düflüfl gösterdi. 2009 y›l› 11 ayl›k 312.641 adet olan toplam binek araç sat›fl›n›n 135.306
(% 43) adedini dizel araçlar oluflturdu. 2009 y›l› Ocak-Kas›m dönemi binek araç sat›fl
adetleri, geçen y›l›n ayn› dönemi ile k›yasland›¤›nda, tüm segmentler içindeki dizel araç
sat›fllar›n›n pay›, benzer flekilde, % 50’den % 43’e geriledi.

OTOMAT‹K
fiANZIMAN

A (Mini)

B (Entry)

C (Compact)

2009 Kas›m Sonu 2008 Kas›m Sonu

De¤iflim

58%

20.514

34.697

16%

28%

Adet Adet
Segment

‹çindeki Pay

1.915

D (Medium) 21.917 51%

43%

14.627

32.958

13%

28%

Segment
‹çindeki Pay

720

18.027 52%

166%

40%

5%

22%

E (Luxury) 7.970 97% 11.145 96% -28%

F (Upper Luxury) 2.380 98% 2.322 96% 2%

Toplam 89.393 29% 79.799 28% 12%

Toplam binek otomobil pazar›nda 2009 y›l› 11 ayl›k dönemi itibariyle otomatik flanz›manl›
araç sat›fllar› adedi 2008 y›l›n›n ayn› dönemine oranla % 12 oran›nda artt›. 2009 y›l› Ocak-
Kas›m dönemine göre binek araç sat›fl adetleri geçen y›l›n ayn› dönemi ile k›yasland›¤›nda,
tüm segmentler içindeki otomatik flanz›manl› araç sat›fllar›n›n pay› % 28’den % 29’a
yükseldi.

3.6. Kümülatif Avrupa Binek Otomobil Pazar›
(Ocak–Ekim 2009)

2009 y›l› Ocak-Ekim dönemi toplam Avrupa sat›fllar› bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre
% 5 düflüflle 12.206.381 adete ulaflt›. 2008 ve 2009 y›llar› 10 ayl›k gerçekleflen kümeli
binek otomobil pazar› k›yasland›¤›nda en belirgin düflüfl % 80,3 ile Letonya’da gerçekleflirken,
hemen ard›ndan % 79 ile ‹zlanda ve % 69,6 ile Litvanya yer ald›. 2009 y›l› 10 ayl›k en
yüksek art›fl ise yine Almanya’da (% 25,9), Slovakya’da (% 13,5) ve Çek Cumhuriyeti’nde
(% 8,1) gerçekleflti. 2009 y›l› Ocak-Ekim binek otomobil sat›fllar› ile Türkiye, Avrupa
binek otomobil sat›fllar›nda yine 8. s›rada yer ald›.
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Almanya

Fransa

‹talya

‹ngiltere

‹spanya

Belçika

Hollanda

Türkiye

Avusturya

Polonya

‹sviçre

Yunanistan

‹sveç

Çek

Portekiz

Romanya

Danimarka

Finlandiye

Norveç

Slovakya

‹rlanda

Macaristan

Slovenya

Lüksemburg

Bulgaristan

Estonya

Litvanya

Letonya

‹zlanda

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

3.311.886

1.823.925
1.807.832

1.685.981

775.378

414.609

352.134

294.860

274.369

264.790

219.258

192.769

173.914

131.869

128.040

96.176

91.317

80.219

78.825

66.813

56.637

52.404

47.750

41.163

19.723

7.404

5.930

3.397

1.869

Avrupa Binek Otomobil Pazar› – 2009 Ocak - Ekim

Kaynak: ACEA
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4.1. Sektörün Yol Haritas›n› Oluflturmak
Türkiye’de devletin otomotiv sektöründe bir yol haritas› olmal›d›r. K›sa, orta ve uzun
vadeli hedefler tespit edilmelidir. K›saca, otomotiv sanayisini gelifltirmek bir devlet
politikas› haline gelmelidir. Türkiye’de kalk›nma planlar›nda yer almas› gereken otomotiv
sanayisi, ekonomik ölçekte üretim yapan, sürdürülebilir rekabet gücü olan, yeni teknolojiler
uygulayan ve ihracata yönelik bir sektördür. Nitekim, sektöre uygun, yerli üretimi ve
ihracat› destekleyen bir politika belirlemek esas hedef olmal›d›r. Ülkemizde yap›lacak
yat›r›mlarla, son dönemlerde özellikle Do¤u Avrupa ülkelerini tercih eden baz› markalar›
teflvik ederek ülkemizde tutmal›y›z. Dahas›, as›l yap›lmas› gereken, üretilecek araçlarda
ve sat›fl sonras›nda daha fazla yerli parça kullan›m›n› desteklemek olmal›d›r. 

4.2. Katma De¤er Yaratacak ‹yilefltirmeler Yapmak
a) Tasar›m üretimine ve ürün gelifltirmeye önem verilmeli ve bunun için de tasar›m
mühendisli¤i teflvik edilmelidir. Bu da yeni ç›kan Ar-Ge Kanunu ile önemli ölçüde
halledilmifl oldu. Türkiye’nin bundan sonra tasar›m üretim merkezi olmas› beklenmektedir.

b) Ana sanayideki yerli parça kullan›m oran› 1997 y›l›nda % 49’dan 2002 y›l›nda % 22
oran›na kadar gerilemifl, bugün ise % 20’nin alt›ndad›r. Bu oran›n en az›ndan % 70-80’lere
yükseltilmesi hedeflenmelidir. Bunun için de teflvik sistemi yerli parça kullan›m oran›na
göre tespit edilmelidir.

Dördüncü Bölüm

OTOMOT‹V SEKTÖRÜNDEK‹
SORUNLAR VE ÖNER‹LER
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c) Otomotiv sanayisi, teknolojiyi yo¤un flekilde kullanan bir sektör oldu¤u için, teknolojiye
yat›r›m yap›lmal› ve bu yat›r›m sürekli olmal›d›r.

d) 01.04.2008 tarihinde yürürlü¤e giren ve 2023 y›l›na kadar uygulanacak olan Ar-Ge
Kanunu sevindiricidir. Fakat bu kanun, en az 50 Ar-Ge mühendisinin çal›flt›r›lma flart›
ile büyük ana sanayilere yönelik olmas› bak›m›ndan eksiklikler arz etmektedir. Bu nedenle,
KOB‹’ler kanundan istifade edememektedirler. Önümüzdeki günlerde kanunun kapsam›
geniflletilmelidir.

4.3. Türkiye’de Otomotiv Sanayisi: ‹hracata Yönelik
Bir Sektör

Bu politika, yerli üretimi ve ihracat› gerekli k›lmaktad›r. ‹hracat otomotiv sektöründe ana
politikalardan birisi olmas›na ra¤men bayi sözleflmelerinde ihracat› engelleyen maddeler
aç›kça yer alabilmektedir. Bu engellemelerin kald›r›lmas› için AB Komisyonu, D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› ve Rekabet Kurulu nezdinde giriflimlerde bulunulmal›d›r. Yasal düzenleme
ve ihracat› engelleyici yaklafl›mlara karfl› cayd›r›c› tedbirler al›nmal›d›r. Otomotiv yan
sanayisinin ve ticari kurulufllar›n›n yedek parça ihracat›n›n önündeki tarife d›fl› engeller
kald›r›lmal›d›r. Türkiye-AB aras›ndaki gümrük birli¤i karar› uyar›nca, AB’nin kullan›lm›fl
otomobil ithalat›n›n serbest b›rak›lmas› talebinin, Türkiye AB’ye tam üye olmadan kabul
edilmemesi gerekir. Aksi takdirde Türk otomotiv sanayinin büyük zarar görece¤i
kaç›n›lmazd›r.

4.4. Yedek Parça Üretiminde Markalaflmak
Türkiye, dünyada otomotiv yan sanayisi böylesine geliflmifl olup da kendi markas› olmayan
tek ülke durumundad›r. Araç markam›z olmad›¤› gibi yedek parça alan›nda da markalaflma
k›s›rl›¤› söz konusudur. Bu durum, kaliteli yedek parça üreten yan sanayimizin çok daha
kalitesiz Uzakdo¤u eksenli mallarla ayn› flekilde de¤erlendirilmesine neden olmaktad›r.
Yedek parça üretiminde ve pazarlamas›nda da markalaflmaya önem verilmeli ve bu konu
teflvik de¤erlendirilmelerinde öncelikli olmal›d›r.

4.5. Vas›fl› Kalifiye Eleman Yetifltirilmesi
Kalitenin yükseltilmesi ve vas›fl› eleman say›s›n› artt›rmak için mesleki e¤itimin önündeki
engeller kald›r›lmal›, mesleki e¤itim yayg›nlaflt›r›lmal› ve insan kayna¤›na yat›r›m
yap›lmal›d›r. Mesleki e¤itime önem verilmeli ve ö¤rencilerin meslek liselerini tercih
etmelerinin önü aç›lmal›, bu flekilde yönlendirilmelidir.

4.6. Pert Olmufl ve Hurdaya Ayr›lacak Araçlar›n
Kay›t ‹fllemleri

Kaza geçirip pert olmufl araçlar›n sat›fl ifllemlerinin usulüne uygun olarak yap›lmas›
gerekmektedir. Çok eski model ve ekonomik ömrünü tamamlam›fl araçlar›n çevreci, yeni
model, araçlarla de¤iflimi teflvik edilmelidir. Devletçe�veya görevli kurulufllarca sat›n

2009 Otomotiv Sektör Raporu
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al›nacak hurda araçlar›n ekonomiye geri kazan›lmas›na dair altyap› çal›flmalar› yap›lmal›d›r.
Önümüzdeki günlerde yürürlü¤e girecek bir hurda araç indirim teflviki ile, eskiyen aksam
ve eski model teknolojileri nedeniyle seyrüsefer güvenli¤ini tehdit eden egzoz emisyon
de¤erleri kabul s›n›rlar›n›n çok üstünde olan 15-25 yafl›n üzerindeki araçlar›n trafikten
çekilme ifllemlerinin bafllat›lmas› maksad›yla bir rapor oluflturularak gerekli merciler ile
temasa geçilmelidir.

2009 Otomotiv Sektör Raporu

Y›l

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Adet

100.528

131.304

156.690

165.990

157.426

149.348

Sökücü Ö¤ütücü [1] Toplam [2] Toplam [2]Ö¤ütücü [2]

200 $ / Araç

20.105.600

26.260.800

31.338.000

33.198.000

31.485.200

29.869.600

1000 $ / Ton

75.396.000

98.478.000

117.517.500

124.492.500

118.069.500

112.011.000

95.501.600

124.738.800

148.855.500

157.690.500

149.554.700

141.880.600

1200 $ / Ton

90.475.200

118.173.600

141.021.000

149.391.000

141.683.400

134.413.200

110.580.800

144.434.400

172.359.000

182.589.000

173.168.600

164.282.800

I. TAHM‹N II. TAHM‹N

[1] Bir adet oto 750 kg hesab›yla.

[2] Hurda ifllemlerinden elde edilecek olan tahmini gelir.

Sökücü, ö¤ütücü ve metal d›fl› sökücünün yarataca¤› has›latlar da dikkate al›narak afla¤›da
iki tahmini de¤er üzerinden hurdaya ayr›lacak otomobillerin yarataca¤› hurda piyasas›n›n
muhtemel büyüklü¤ü dolar cinsinden tahmin edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu ifllem süresince
hurda piyasas›n›n aktörlerine ait fiyatlarda bir de¤ifliklik olamayaca¤› varsay›lm›flt›r. Bu
hesab› yaparken ‘‘sökücü’’nün araç bafl›na sökme ifli için 200 $, ‘‘ö¤ütücü’’nün ise ton bafl›na
1000 $ gelir elde etti¤ini varsayd›k. Burada metal parçalar› 100 $/ton demir çelik piyasas›na,
metal d›fl› parçalar› ise 900 $/ton metal d›fl› parça al›c›lar›na satt›¤›n› varsayd›k.
II. Tahmin’de ise bu de¤erleri s›ras›yla 300 $/ton ve 900 $/ton olarak ald›k. Tabloda ayr›ca
araç say›s› için her y›l 30 bin adet normal olarak trafikten kayd› silinen araçlar dahil
edilmifltir.

Hurda piyasas›n›n tahmini büyüklü¤ü
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4.7. Sektörde Uygulanan Vergi Oranlar›n›n
Avrupa ile Uyumu

Vergi oranlar› AB ülkelerine göre oldukça yüksek seyretmektedir. Bu durum, sektörün
de¤iflmesini ve geliflmesini aksatan en önemli engellerdendir. Daha çok üretim, vergi,
istihdam, ihracat için bu vergi yükünün Avrupa ülkeleri seviyesine çekilmesi gerekir.
AB’ye uyum konusunda ciddi ad›mlar atma gayreti içinde olan siyasi otoritelerin bu hususta
da duyarl›l›k göstermeleri beklenmektedir.

• Periyodik bak›m ve emniyet parças› özelli¤inde olan yedek parçalar›n KDV’sinin % 8’e
düflürülmesi,

• Yedek parça pazar›nda yan sanayinin desteklenmesi, üretim maliyetlerinin düflürülmesi
(enerji, iflçi stopajlar›, vergi muafiyetleri, dampingli ürünlerin takibi vs.), 

• Araç sahipli¤inin kolaylaflt›r›lmas› için araç üzerinde KDV ve ÖTV gibi vergilerin AB
ülkeleri seviyesine indirilmesi gerekmektedir.
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Tablo 1: Otomotiv sat›fl›na uygulanan
vergi oranlar› ve otomobil sat›fllar›n›n
segmentlere göre da¤›l›m›

Tablo 2: AB ülkelerinde otomotiv
sat›fl›na uygulanan vergi oranlar›

Vergi Türü 2008 Segment
Da¤›l›m›

KDV (Temel Oran› %)

ÖTV 1600 cm3’den az (%)

Toplam Vergi Yükü

ÖTV 1601-2000 cm3 aras› (%)

Toplam Vergi Yükü

ÖTV 2000 cm3’ü geçenler (%)

Toplam Vergi Yükü

Ülke  Oran (%)

Lüksemburg 15

‹ngiltere 17,5

Estonya 18

Litvanya 18

Çek Cum. 19

Almanya 19

Slovakya 19

Bulgaristan 20

‹sveç 25

Ülke  Oran (%)

Romanya 22,5

Fransa 23

‹talya 23

Belçika 25

Polonya 25

‹spanya 26

Slovenya 29

Avusturya 30

Sadece KDV KDV +
Tescil Vergisi

18

37

61,7

60

88,8

84

117,1

86 %

10 %

4 %
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5.1. Motorlu Tafl›tlar Sektöründeki Dikey Anlaflmalar
ve Uyumlu Eylemlere ‹liflkin Grup Muafiyeti
Tebli¤inin Uygulamalar›, Sonuçlar› ve Beklentiler

“Motorlu Tafl›tlar Sektöründeki Dikey Anlaflmalar ve Uyumlu Eylemlere ‹liflkin
Grup Muafiyeti ile ‹lgili Sorunlar ve Aksakl›klar Tebli¤i (2005/4)”, 1 Ocak 2006’da
yürürlü¤e girmifltir. Bu yasa, müflterinin daha sa¤l›kl› ve kaliteli hizmeti daha ucuza
almas›na yard›mc› olacakt›r. Ayr›ca bayilerin ve tamir bak›m servislerinin kendilerini
gelifltirmesine ve daha kaliteli hizmet vermesine vesile olacakt›r. Üstelik küçük
iflletmeler de kurumsal yap›ya kavuflacakt›r. Bu bayiler, belli standartlara ulaflmak
için, kendilerini e¤itecek ve teknolojilerini gelifltirecekler fleklinde birtak›m ana
amaçlar ortaya koymufllard›r. Pratikte de temenni edilen baz› sonuçlar› ortaya ç›kmas›
bekleniyordu. Ancak, üç y›l gibi bir süre geçmifl olmas›na ra¤men beklenen
de¤iflikliklerin çok önemli bir k›sm› henüz ortaya ç›kmam›flt›r. Bu konularla ilgili
yasal otorite olan Rekabet Kurulu’na, tebli¤de de yer alan afla¤›daki hususlar›
tekrardan gündeme getirmesi ve etkin olmas› için bask› yap›lmas› gerekmektedir.

Beflinci Bölüm

SATIfi SONRASI
FAAL‹YETLER
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•�Yeni Grup Muafiyeti Tebli¤i ile markalar aras› rekabetin gelifltirilmesi, bayilerin
üreticiye ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas› ve bayiler aras› rekabetin gelifltirilmesi, yetkili
servis ve parça/aksam piyasas›nda rekabetin gelifltirilmesi ve ba¤›ms›z tamircilerin
ve özel servislerin rekabete dahil olmalar› hedeflenmelidir.

• Çok markal›l›k: Yeni düzenleme ile birlikte hem sat›fl hem marka tekeli kalkmal›d›r.

• Servis hizmetinde tekel kalk›yor: Yetkili servisler d›fl›nda özel ba¤›ms›z servisler
de e¤itimli personel bulundurmak kofluluyla sa¤lay›c› taraf›ndan denetlenerek
yetkili olabilmelidir.

• Co¤rafi s›n›rlama kalk›yor: Sat›fl ya da da¤›t›m merkezi kurmada uygulanan
lokasyon klozunun kald›r›lmas›yla, bayiler co¤rafi s›n›rlama olmadan ilave sat›fl
ya da da¤›t›m merkezi kurabilmelidir.

• Sat›fl ve servis hizmetleri ayr›lacak.

• Eflde¤er parça kullan›m›: Yeni uygulamayla birlikte, otomotiv servisleri orijinal
yedek parçan›n yan› s›ra kaliteli eflde¤er parçay› da kullanabilecek. Sat›fl sonras›
aksamda eflde¤er yedek parça uygulamas›n›n bu ifle onay verecek makam tespiti
ile ifller hale getirilmesi ve bu piyasada rekabetçi fiyatlar›n oluflmas› sa¤lanmal›d›r.

• Sat›fl-servis ba¤›: Servis zorunlulu¤unun ortadan kalkmas›yla, bayiler sat›fl sonras›
hizmetlerini niteliksel k›staslara uygun yetkili servislere devredebilmelidir.

•�Ba¤›ms›z servislere destek: Ba¤›ms›z tamircileri, yetkili servislerle rekabet edebilen
bir duruma getirebilmek için makul bir ücret karfl›l›¤›nda üreticiden teknik bilgi,
e¤itim, donan›m ve yedek parça temininin önü aç›lmal›d›r.

• Orijinal Parça: Belirlenecek kriterlere uygunlu¤u gösteren sertifikasyonlar› alan
yan sanayi firmalar› kendi markalar›yla orijinal yedek parça üretip pazarlayabilecek.
Yetkili servisler söz konusu parçalar›n pazarlamas›n› yapabilmelidir. 

•�Mevcut yasa ile üretici ile bayiler aras›nda daha sa¤l›kl› bir iletiflim kurulacakt›r.

Bu yasa müflterinin daha sa¤l›kl› ve kaliteli hizmeti daha ucuza almas›na yard›mc›
olacakt›r. Ayr›ca bayilerin ve tamir bak›m servislerinin kendilerini gelifltirmesine
ve daha kaliteli hizmet vermesine vesile olmas› beklenmektedir. 
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5.2. Yenileme Pazar›n›n Yap›s›: AB ve Türkiye
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5.3. Blok Muafiyet Genel Mevzuat›

Avrupa Birli¤i: Mevzuat (Grup Muafiyeti)

Tarih Mevzuat Aç›klama
 1985 123/85 Grup Muafiyetine Geçifl
 1995 1475/95 Tek Pazar›n Gerçeklefltirilmesi
 2002 1400/2002 Uygulamadaki Sorunlar›n Giderilmesi

Temel Amaçlar

Tüketici haklar›n›n korunmas›,
Bayilerin güçlendirilmesi,
Ba¤›ms›z pazar›n güçlendirilmesi.

Grup Muafiyeti Mevzuat› 1400/2002 bugüne kadar ne sonuçlar
getirdi

• AB pazar›nda daha iyi rekabet ortam›na yol açt›.

• ‹flin içerisinde yer alan 350.000 KOB‹’ye, özellikle üstlenmek durumunda kald›klar›
yüksek yat›r›mlara iliflkin olarak (y›ll›k ortalama 500.000 Euro ile 1.000.000’luk
yat›r›mdan söz ediyoruz), belirlilik ve güvence sa¤land›. Güvence özellikle ekonomik
ve mali kriz dönemlerinde daha da önem tafl›maktad›r. 

• Sektörün tüm isteklerine yan›t veren en kapsaml› rehber oldu (aç›klay›c› notlar,
sorular ve cevaplar, paydafllar›n bireysel sorular›na cevaplar). Mevcut kurallardaki
her bir de¤iflim yeni yorumlar› gerektirmektedir; dolay›s›yla yeni belirsizlikler
ve tehlikeler ortaya ç›kmaktad›r; böylesi bir yaklafl›m sektörün içinde bulundu¤u
zor dönemde biraz sorumsuzluk gibi görünmektedir.

• Komisyon’un sektörü düzenlemede uzun süreli, yirmi befl y›ll›k baflar›l› bir politika
gelene¤i mevcuttur. Bunu b›rakmak için geçerli bir sebep yoktur. 

Türkiye: Mevzuat (Grup Muafiyeti)

Tarih Mevzuat Aç›klama
 1998 1998/3 Motorlu tafl›tlar için grup muafiyeti
 2004 2005/4 Motorlu tafl›tlar için grup muafiyeti
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5.4. Mevzuattan Beklentiler ve Yenilikler

Beklentiler

• Sa¤lay›c›lara da¤›t›m ve servis a¤lar›n› oluflturma hususunda esneklik sa¤lamak,
• Yetkili sat›c› ve servislerin sa¤lay›c› karfl›s›ndaki konumunu güçlendirmek,
• Yedek parça üreticilerini rekabete dahil etmek,
• Ba¤›ms›z servislerin bak›m/onar›m hizmetlerine iliflkin teknik bilgi, teçhizat ve

teflhis cihazlar›na eriflimlerini kolaylaflt›rarak tüketicilere alternatif oluflturmakt›r.

Yenilikler

• Orijinal parça tan›m›n›n geniflletilerek eflde¤er parça tan›mlar›n›n yap›lmas›,
• Orijinal parça üreticilerinin arzu ettikleri takdirde firma isimlerini ve/veya logolar›n›

parça üzerine koyabilme hakk›,
• Otomotiv sektörü ile ilgili anlaflmalar tek bir muafiyet tebli¤i alt›na giriyor

(1998/3 yerine 2002/2). Tebli¤e göre olanlar da 2005/4 kapsam›na al›n›yor.

5.5. Mevcut Durum ve Sonuçlar

Yasa de¤iflikli¤i hukuki aç›dan ziyade; çok markal›l›k, yetkili sat›c›lar›n›n ba¤›ms›zl›¤›,
ba¤›ms›z tamircilerin ve yedek parça üreticilerinin de rekabete kat›lmas›yla ekonomiye
ve tüketiciye getirece¤i faydayla birlikte yeni f›rsatlar aç›s›ndan sektörümüz için
çok önemlidir.

Yasa ile birlikte orijinal yedek parçay› yeniden tan›mlamam›z gerekirse; eskiden
sadece araç üreticisinin kendisinin üretti¤i ve da¤›tt›¤› yedek parçalara, ba¤›ms›z
parça üreticilerince üretilen yedek parçalar› da eklemek gerekir. Böyle durumlarda,
genelde araç üreticisi kendi markas›n›n konulmas›n› istiyor; do¤al olarak çift
markalama engellenemiyor. Yedek parça üreticisi taraf›ndan (araç üreticisi, tedarikçisi
olsun olmas›n) üretilen, teknik olarak araçta kullan›lan parçalarla ayn› özelliklerdeki,
ba¤›ms›z pazara sa¤lanan parçalar› da eklememiz gerekiyor. Bu parçalar üzerinde
yaln›zca parça üreticisinin markas› olabilmektedir.

Yasayla, yenileme parçalar›na iliflkin yeni f›rsatlar ortaya ç›km›flt›r. Yedek parça
üreticisi taraf›ndan üretilen, araç üzerinde kullan›lan parçalarla eflde¤er teknik ve
performans özelliliklerine sahip yedek parçalar, orijinal parçaya en az›ndan üretim
flekli, üretim ve ifllevsel standartlar› itibariyle karfl›laflt›r›labilir oranda benzerlik
göstermelidir; daha üstün kalitede de olabilir.

Yetkili bayi ve servisler için getirdi¤i f›rsatlar, yedek parçan›n ba¤›ms›z oyuncular
için yeni sat›fl olanaklar›, ba¤›ms›z toptanc›lar taraf›ndan pazara sunulan yedek
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parçalar›n›n tedarik edilebilmesi olanaklar›d›r. Ba¤›ms›z toptanc›lar, yedek parçalar›n›
yetkili bayilere ve yetkili servislere do¤rudan pazarlayabilir, satabilirler.
Ba¤›ms›z da¤›t›c›lara verdi¤i en önemli f›rsat, pazara sundu¤u yedek parçan›n
ba¤›ms›z pazarda kalitesinin ispatlanma flans›d›r. Ba¤›ms›z toptanc›lar, tedarikçileri
olan üreticilerden, bayilere ve yetkili servislere yapacaklar› sat›fllarda kullanmak
üzere sa¤lad›klar› parçalar›n, Grup Muafiyeti Tebli¤indeki tan›mlar›na uygun olarak;
“orijinal yedek parça” veya “eflde¤er yedek parça” oldu¤una iliflkin “kalite sertifikas›”
talep etmelidirler. Araç üreticilerinin bu talebe olumlu hatta proaktif cevap vermeleri
beklenir (araç üreticilerinden gelecek potansiyel sorunlara karfl›l›k verebilme ve yeni
sat›fl avantajlar›ndan yararlanmak için).

Yedek parçan›n ba¤›ms›z pazarda kalitesinin kan›tlanmas› için ba¤›ms›z oyuncular;
araç üreticilerinin, kendi ürettikleri parçalar›, yedek parça için farkl› kalitede üretip
“orijinal parça” olarak da¤›t›yorsa, ba¤›ms›z oyuncular bu durumu yak›ndan izlemeye
ve belirlemeye çal›flmal› ve bayi ve yetkili servisler “eflde¤er kalitede yedek parça”
almaya yönlendirilmelidir.

Ba¤›ms›z pazardaki da¤›t›c› firmalar›n, “orijinal yedek parça”lar›n ba¤›ms›z pazarda
da¤›t›m›na engellerin araç üreticisi taraf›ndan oluflturulmufl olup olmad›¤›n›
durumunu yak›ndan izleyerek belirlemeye çal›flmal› ve “orijinal yedek parça”
üreticilerine bu durumu iletmelidirler. “Orijinal yedek parça” üreticileri, bu parçalar›,
kendi markalar› ile tüm pazarda do¤rudan kendileri satabilmelidirler (bu, üreticilerce
sistematik olarak uygulanmal› ve öne ç›kar›lmal›d›r). Bu konuda bazen üreticiler,
araç üreticilerince k›s›tlay›c› anlaflmalara zorland›klar›ndan yak›nmaktad›rlar.
Yasan›n ba¤›ms›z tamirciler için sundu¤u f›rsat; garanti süresi içerisindeki araçlar›n
servis, bak›m ve tamirlerinin kendileri taraf›ndan sa¤lanmas› olana¤›d›r. Garanti
süresi içerisindeki araçlar›n, ba¤›ms›z bir tamircide, normal bir servis veya tamir
hizmeti ald›¤›nda, tüketicinin; araç üreticisi karfl›s›ndaki garanti haklar›n› kaybetmesi
söz konusu idi. Art›k yeni yasayla, garanti haklar›n› kaybetmesi söz konusu de¤ildir.
Bunun sonucu olarak da araç üreticisi garanti haklar›n› genel anlam› ile reddedememe
durumunda olmaktad›r. Örne¤in garanti süresi içerisinde ar›za yapan bir cam
kapatma ya da marfl motoruna ait garanti, arac›n ya¤ de¤iflimi ba¤›ms›z tamircide
yap›ld› gerekçesiyle reddedilemez. Ancak ba¤›ms›z tamircideki bir hatal› tamir
sonunda bir zarar meydana gelmifl ise onun sorumlusu söz konusu tamir iflini yapan
ba¤›ms›z atölyedir.

Ba¤›ms›z oyuncular, yetkili bayi ve servisler gibi, ayn› teknik bilgilere bak›m,
hizmet ve tamir için gerekli olan tüm teknik bilgilere eriflme hakk›na sahiptirler.
Bunun için araç üreticileri gerekli önlemleri almak durumundad›rlar. Grup
Muafiyetine ‹liflkin Mevzuat, tamir amac› için gerekli olan orijinal yaz›l›m
de¤iflikliklerine eriflim hakk›n› da ba¤›ms›z oyuncular için sa¤lanmaktad›r. Bu
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teknik bilgilere eriflim maliyetinin de ‘uygun’ düzeyde olmas› gerekmektedir.
Ba¤›ms›z pazar oyuncular› gerekti¤inden fazla bilgi sat›n almaya zorlanmamal›d›rlar.
Bilgiye ve gerekli araç gereçlere, eriflimleri ve eriflim h›z› bak›m›ndan ayr›mc› bir
yaklafl›m sergilenmemeli; söz konusu bilgi ve araç gereç maliyetleri de yetkili bayi
ve servislere göre ayr›mc› olmayan bir flekilde yans›t›lmal›d›r. Ba¤›ms›z oyuncular
için, eriflimi sa¤lanan bilgi, teorik de¤il ‘pratikte kullan›labilir’ bilgi niteli¤inde
olmal›d›r. Ba¤›ms›z tamirciler, bazen bilginin araç üreticisinin web sayfas›nda
bulunabilmesi karmafl›k ve zaman al›c› oldu¤undan tamir ifllerinde güçlükler
yaflamaktad›rlar. Bu konu AB’nin 98/69/EC direktifi üzerinde çal›fl›lan standardizasyon
çal›flmas› ile çözümlenmeye çal›fl›lmaktad›r.

Ba¤›ms›z oyuncular için, Grup Muafiyeti Tebli¤i uygulamalar›nda araç üreticileri
ve yetkili tamirciler, araç üreticilerinin “captive” parçalar da dahil orijinal parçalar›n›
ba¤›ms›z tamircilere satmay› reddetmezler. Tebli¤in amac› ba¤›ms›z tamircilerin,
ba¤›ms›z da¤›t›c›lardan temin olana¤› bulamad›klar› “captive” parçalar da söz konusu
oldu¤unda gerçeklefltirmeleri gereken tamir ifli için bu parçalara da eriflebilmelerini
garanti alt›na almakt›r. Ba¤›ms›z tamirciler için, bazen bilginin araç üreticisinin
web sayfas›nda bulunabilmesi karmafl›k ve zaman al›c› oldu¤undan, tamir ifllerinde
güçlükler yaflanmaktad›r.

Ancak Tebli¤ bu parçalar için uygulanacak fiyatlar konusunu kapsamamaktad›r (bu
durum, fiyat bask›s› yarat›yor ve ba¤›ms›z tamirciler için rekabet gücünü olumsuz
etkiliyor).

“Orijinal yedek parça” da¤›t›m›nda yetkili bayi olmak için ve araç üreticilerinin
yetkili yedek parça da¤›t›m› için, tebli¤ kapsam›nda sadece nitelikli kriterin
uygulanabilir oldu¤u görülmektedir (% 30 pazar pay› genelde geçiliyor). Herhangi
bir ba¤›ms›z da¤›t›c› araç üreticisinin nitelik kriterlerini karfl›l›yorsa (örne¤in stok
düzeyi gereklerini karfl›lama, çal›flan personel nitelikleri vb.) “yetkili parça da¤›t›c›s›”
anlaflmas› yapmaya aday olabilmektedir. Ancak bu konuda Tebli¤de halen aç›k
olmayan konular vard›r.

Hukuki Çerçeve - Grup Muafiyet Tebli¤i 2005/2 (1400/2002/EC)
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Mevzuat (Grup Muafiyeti): Mevcut Durum / Sonuçlar

• Fiyatlar tüketici lehine düfltü,
• Büyük yeni oyuncu girmedi,
• ‹thalatç› say›s› artt›,
• Sigorta flirketleri orijinali seçti, avantajl› ve direkt ald›,
• Perakendeci daha da zay›flad›,
• Zincir servis a¤› genifllemedi,
• Ba¤›ms›z tamircilerin teknik bilgiye eriflimleri hâlâ k›s›tl›.
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Gelecek Senaryolar› - Türkiye

• Sektöre özel grup muafiyeti uygulamalar› iyilefltirmelerle devam etmeli,
• Rekabet Kurumu mevcut durum de¤erlendirmesi yapmal›,
• Oyuncular›n, derneklerin gözlem ve görüflleri al›nmal›,
• AB uygulamalar› ve de¤erlendirmeleri dikkate al›nmal›,
• Tüm oyuncular için tüketicilerin ç›kar›na rekabeti art›rmal›,
• ‹yilefltirmelere karar verilerek, mevzuat yeniden düzenlenmelidir.

Yürütme

• Hukuki Çerçeve – Grup Muafiyet Tebli¤i 2005/2 (1400/2002/EC)
• Ba¤›ms›z Pazar Oyuncular›

5.6. Motorlu Tafl›tlar Sektöründeki Dikey Anlaflmalar
ve Uyumlu Eylemlere ‹liflkin Grup Muafiyeti
Tebli¤i’nin Genel Gerekçesi

Motorlu araçlar›n da¤›t›m› ve tamiri tüketiciler nezdinde çok büyük öneme sahiptir.
Özellikle bir otomobile sahip olman›n tüketicilerin büyük ço¤unlu¤unun en büyük
ikinci harcamas› oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda bu önem daha iyi anlafl›lmaktad›r.
Türkiye’de otomobil, hafif ticari araç, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici gibi
motorlu araçlar ile bunlar›n yedek parçalar› tüketicilere üreticilerin ve ithalatç›lar›n
yetkili sat›c›lar›n›n oluflturdu¤u da¤›t›m a¤lar› kanal›yla ulaflmaktad›r. Karayollar›nda
ulafl›m ve tafl›ma amac›yla kullan›lan söz konusu motorlu araçlar›n güvenli ve düzgün
biçimde çal›flmas› için gerekli olan bak›m ve onar›m hizmetleri de yine sa¤lay›c›lar
taraf›ndan kurulan yetkili servis a¤›yla tüketicilere sunulmaktad›r.
Sa¤lay›c›lar›n ürünlerini sunabilmesi için ihtiyaç duyduklar› bu sat›fl ve servis a¤›n›
kendisinin kurmas›na, özellikle maliyetin yüksekli¤i, tüketicilerle iliflki kurmada
yerel teflebbüslerin baflar›s›, stok giderlerinin yeniden sat›c›yla paylafl›lmas› gibi
nedenlerle, so¤uk bak›lmakta ve dikey bütünleflmeye gitmekten kaç›n›lmaktad›r.
Bu %n üretici ve ithalatç›lar sat›fl ve servis a¤lar›n›, büyük bir ço¤unlukla mülkiyet
ba¤lar›n›n bulunmad›¤› da¤›t›c› ve servislerle yapt›klar› yetkili sat›c›l›k ve yetkili
servis anlaflmalar›yla kurmaktad›rlar.

Farkl› sa¤lay›c›lar›n yeniden sat›c›lar›yla yap›lm›fl olmalar›na ra¤men birbirlerine
nitelik itibariyle çok benzeyen bu anlaflmalarda var olan rekabet k›s›tlamalar› 4054
say›l› Rekabetin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun’un 4. maddesine ayk›r›l›k arz
etmektedir. Gerek yatay, gerekse dikey, Rekabet Kanununa ayk›r› bütün anlaflmalar›n
karfl›laflt›¤› hukuki sonuç, geçersizliktir. Ancak ço¤u dikey anlaflma gibi baz› koflullar›
tafl›mak kayd›yla otomotiv sektöründekilerin de etkinli¤i ve kaliteyi art›r›c› etkilerinin
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bulundu¤u kuflkusuzdur. Bu nedenle, söz konusu anlaflmalar›n Kanunun 5. maddesinde
öngörülen muafiyet çerçevesinde de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Motorlu tafl›tlar sektöründe yap›lan da¤›t›m anlaflmalar›n›n, bir kategori olarak
tan›mlanabilecek benzer k›s›tlamalar› içeren yeniden sat›fl anlaflmalar› a¤›yla
örgütlenmesi nedeniyle, 4054 say›l› Kanunun 5. maddesinde düzenlenen yetkiyle
1998/3 say›l› Motorlu Tafl›tlar Da¤›t›m ve Servis Anlaflmalar›na ‹liflkin Grup
Muafiyeti Tebli¤i, 1 Nisan 1998 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir. 1998/3 say›l› Tebli¤’in ihbar sürelerinde de¤ifliklikler öngörülmüfl ve
2000/3 say›l› Motorlu Tafl›tlar Da¤›t›m ve Servis Anlaflmalar›na ‹liflkin Grup
Muafiyeti Tebli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Tebli¤, 4 Ekim 2000 tarihli
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

1998/3 say›l› Tebli¤, motorlu tafl›tlar sektörüne yönelik bir düzenleme olmakla
birlikte, sektörde yap›lan belirli türdeki anlaflmalar› kaps›yordu. Tebli¤in sadece
da¤›t›m ve servisin birlikte oldu¤u anlaflmalar› kapsamas› dolay›s›yla, otomotiv
sektöründeki di¤er tip anlaflmalar kapsam d›fl›nda kalmakta ve sa¤lay›c›lara da¤›t›m
sistemini belirlemek konusunda grup muafiyetinden yararlanabilecekleri baflka bir
alternatif tan›nmamaktayd›. Bu durum, da¤›t›m sisteminin esnek bir biçimde
yap›land›r›lmas› çabalar›n›n grup muafiyeti kapsam› d›fl›nda kalmas›na yol açm›fl
ve Tebli¤i, yeni da¤›t›m tekniklerini kapsamayan bir düzenleme haline getirmifltir.
Öte yandan, 1998/3 say›l› Tebli¤, motorlu tafl›tlar›n ve servis hizmetlerinin da¤›t›m›
için seçici ve münhas›r da¤›t›m sistemlerinin birlefliminden oluflan bir sistem
öngörmektedir. Tebli¤ hükümleri ile otomobil üreticisi; yetkili sat›c› ve servislere
iflyerinin teknik donan›m›, personelin e¤itimi, reklam vb. konularda minimum
standartlar getirebilmektedir. Da¤›t›m›n seçici niteli¤i uyar›nca, yetkili sat›c›lar›n
yetkisiz sat›c›lara yapacaklar› sat›fllar yasaklanabilmektedir. Da¤›t›m›n münhas›r
niteli¤i uyar›nca ise, yetkili sat›c›lar›n anlaflma bölgelerine yo¤unlaflmalar›n›n
sa¤lanmas› amac›yla anlaflma bölgeleri d›fl›na aktif sat›fl yapmalar› yasaklanabilmektedir.
Sonuç olarak mevcut sistemde, yetkili sat›c›n›n karfl›laflt›¤› tek rekabetçi bask› pasif
sat›fllar olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum, marka içi rekabeti art›racak düzenlemeleri
gerekli k›lm›flt›r.

1998/3 say›l› Tebli¤’in getirdi¤i en temel düzenlemelerden biri yetkili sat›c› ve
servislerin ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› garanti alt›na almaya yönelik düzenlemelerdir.
Söz konusu düzenlemelere örnek olarak, yetkili sat›c›n›n yeniden sat›fl fiyat›na
müdahalesinin engellenmesi, hakl› gerekçelerin varl›¤›nda yetkili sat›c›n›n bölgesi
dahilinde alt-sat›c›l›k anlaflmalar› yapabilmesinin sa¤lanmas›, anlaflmalar›n süreli
yap›lmas› durumunda en az befl y›l süreyle imzalanmas›, süresiz yap›lmas› durumunda
ise en az iki y›ll›k feshi ihbar süresi bulunmas› gibi hükümler verilebilir. Çok
markal›l›¤›n sa¤lanmas› amac›yla da, ayr› sat›fl yerlerinde, ayr› bir yönetimle ve ayr›
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bir yasal varl›k halinde olmas› kayd›yla yetkili sat›c›n›n baflka marka motorlu araçlar›
da satabilme hakk›n›n bulunmas› zorunlu k›l›nm›flt›r. Yetkili sat›c› ve servislere
getirilen bu yükümlülükler, 1998/3 say›l› Tebli¤’in hedefledi¤i çok markal›l›¤›n
fiili durumda gerçekleflmemesi sonucunu do¤urmufltur. Bu nedenle, hem çok markal›
sat›fllar›n teflvik edilmesi hem de yetkili sat›c›lar lehine sözleflmeyle sa¤lanan asgari
koruma standartlar›n›n güçlendirilmesine gerek duyulmufltur. 

1998/3 say›l› Tebli¤’in amaçlar›ndan bir di¤eri, sat›fl sonras› hizmetlerde rekabetin
sa¤lanmas›d›r. Bu çerçevede, yedek parça üreticilerinin yetkili sat›c›lara eriflimini
sa¤lamaya yönelik hükümler getirilmifltir. Yetkili sat›c› ve servislere eflde¤er kalitede
yedek parça kullanabilme hakk›, yedek parça üreticilerine otomobil üreticilerine
satt›klar› ürünlerinin üzerine marka ve logolar›n› görülebilir bir biçimde yerlefltirme
hakk› getirilmifltir. Bu hükümler sayesinde tüketicilerin, yetkili sat›c›lar›n ve
ba¤›ms›z tamircilerin bir parçay› kimin üretti¤i ve motorlu tafl›t üreticisinin yan›nda
kimlerin bir parçan›n sa¤lay›c›s› konumunda bulunabilece¤ini bilebilmeleri
sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca ba¤›ms›z tamircilere yetkili servislerle rekabet etme flans›
tan›mak için, ba¤›ms›z tamircilere motorlu tafl›tlar›n bak›m onar›m›yla ilgili teknik
bilgiyi sa¤lama zorunlulu¤u getirilmifltir. Bununla birlikte Tebli¤ ile getirilen bu
düzenlemelerin bir bölümünün uygulamaya yans›mad›¤› görülmektedir. Ba¤›ms›z
tamircilerin teknik bilgiye eriflmekte çekingen davranmalar›, yedek parça üreticilerinin
sa¤lay›c›lar›n servis a¤›na ulaflmakta zorluk çekmeleri ve sat›fl sonras› servislerde
yeterince rekabetin sa¤lanamamas› bu durumlar›n bafl›nda gelmektedir.
1998/3 say›l› Tebli¤’in 5 y›l› aflk›n uygulamas›ndan elde edilen deneyimler, yukar›da
da özetlendi¤i gibi, Tebli¤’in baz› düzenlemelerinin rekabetçi bir piyasa hedefine
ulaflmakta yetersiz kald›¤›n›, baz›lar›n›n ise uygulama aç›s›ndan sak›ncalar
do¤urdu¤unu göstermifltir. Bu tespitler ›fl›¤›nda;

- Sa¤lay›c›lara da¤›t›m ve servis a¤›n› oluflturmakta esneklik sa¤layan,
- Yetkili sat›c› ve servislerin sa¤lay›c› karfl›s›ndaki konumunu güçlendiren,
- Yedek parça üreticilerinin rekabete dahil olmalar›n› sa¤layan,
- Ba¤›ms›z tamircilerin bak›m-onar›m hizmetlerine iliflkin teknik bilgi, teçhizat

ve teflhis cihazlar›na erifliminin kolaylaflt›r›lmas› yoluyla tüketicilere alternatif
oluflturmalar›n›n önünü açan, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç oldu¤u sonucuna
ulafl›lm›flt›r.

Rekabet Kurulu, yukar›da yer verilen aç›klamalar› dikkate alarak, bu Tebli¤’in
yay›mlanmas›na karar vermifltir.
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5.7. Motorlu Tafl›tlar Sektöründeki Dikey Anlaflmalar
ve Uyumlu Eylemlere ‹liflkin Grup Muafiyeti Tebli¤i;
Tebli¤ No: 2005/4

Amaç

Madde 1 - Bu Tebli¤’in amac› motorlu tafl›tlar sektöründeki dikey anlaflmalar›n
7.12.1994 tarih ve 4054 say›l› Rekabetin Korunmas› Hakk›nda Kanun’un 4. maddesi
hükümlerinin uygulanmas›ndan grup olarak muaf tutulmas›n›n koflullar›n›
belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Yeni motorlu tafl›tlar›n, bunlar›n yedek parçalar›n›n ya da tamir ve
bak›m hizmetlerinin al›m›, sat›m› veya yeniden sat›m› konulu dikey anlaflmalar,
dikey s›n›rlamalar içermeleri halinde bu Tebli¤’de düzenlenen koflullara uymak
kayd›yla, Kanun’un 4. maddesindeki yasaklamadan Kanun’un 5. maddesinin üçüncü
f›kras›na dayan›larak grup olarak muaf tutulmufltur.

Mal veya hizmetlerin al›m›, sat›m› veya yeniden sat›m›na iliflkin düzenlemelerle
birlikte fikri haklar›n al›c›ya devri veya al›c› taraf›ndan kullan›m›yla ilgili hükümler
içeren dikey anlaflmalar da, söz konusu fikri haklar›n anlaflman›n asli konusunu
oluflturan mal veya hizmetlerin al›c› veya al›c›n›n müflterileri taraf›ndan kullan›m›,
sat›m› veya yeniden sat›m› ile do¤rudan ilgili olmas› ve bu fikri haklar›n devri veya
kullan›m›n›n anlaflman›n esas amac›n› oluflturmamas› kayd›yla, bu Tebli¤’de
öngörülen grup muafiyetinden yararlan›r. Ancak bu muafiyet, anlaflma konusu
mallarla veya hizmetlerle ilgili olarak, söz konusu haklara iliflkin hükümlerin bu
Tebli¤ ile muaf tutulmayan dikey s›n›rlamalarla ayn› amaç veya etkilere sahip
rekabet s›n›rlamalar› içermemesi flart›yla uygulan›r.

Motorlu tafl›tlar sektöründe rakip teflebbüsler aras›nda yap›lan dikey anlaflmalar bu
Tebli¤ ile tan›nan muafiyetten yararlanamaz. Bununla birlikte, karfl›l›kl›l›k koflulu
bulunmayan rakip teflebbüsler aras› anlaflmalara ve

a) sa¤lay›c›n›n mallar›n üreticisi ve da¤›t›c›s› oldu¤u, buna karfl›l›k al›c›n›n anlaflma
konusu mallarla rekabet eden mallar›n üreticisi olmay›p da¤›t›c›s› oldu¤u veya

b) sa¤lay›c›n›n bak›m ve onar›m iflinin çeflitli aflamalar›nda faaliyet gösterdi¤i,
al›c›n›n ise anlaflma konusu bak›m ve onar›m hizmetlerini sat›n ald›¤› aflamada
rakip hizmetleri sa¤lamad›¤›, anlaflmalara da muafiyet uygulan›r.
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Tan›mlar

Madde 3 - Bu Tebli¤’in uygulanmas› bak›m›ndan;

a) Rakip teflebbüsler, ayn› ürün pazar›nda faaliyette bulunan veya bulunma
potansiyeline sahip sa¤lay›c›lard›r. Ürün pazar›, anlaflma konusu mal veya hizmetler
ile al›c› aç›s›ndan ürünün özellikleri, fiyatlar› ve kullan›m amaçlar› bak›m›ndan
bunlarla de¤ifltirilebilir ya da bunlar› ikame edebilir kabul edilen mal veya
hizmetleri kapsar.

b) Rekabet etmeme yükümlülü¤ü, al›c›n›n anlaflma konusu mal veya hizmetlerle
rekabet eden mallar› veya hizmetleri üretmesini, sat›n almas›n›, satmas›n› veya
yeniden satmas›n› engelleyen do¤rudan ya da dolayl› her türlü yükümlülüktür.
Ayr›ca al›c›n›n bir önceki takvim y›l›ndaki al›mlar› esas al›narak, ilgili pazardaki
anlaflma konusu mal veya hizmetlerin ya da onlar› ikame eden mal veya hizmetlerin
% 30’undan fazlas›n›n sa¤lay›c›dan veya sa¤lay›c›n›n gösterece¤i baflka bir
teflebbüsten sat›n almas›na yönelik olarak al›c›ya do¤rudan veya dolayl› biçimde
getirilen herhangi bir yükümlülük de rekabet etmeme yükümlülü¤ü olarak kabul
edilir. Da¤›t›c›n›n istihdam etti¤i markaya özel sat›fl personelinin maliyeti sa¤lay›c›
taraf›ndan karfl›lanmad›kça, da¤›t›c›ya farkl› marka araçlar için ayr› sat›fl personeli
istihdam etme yükümlülü¤ü getirilmesi bu Tebli¤’e göre rekabet etmeme
yükümlülü¤ü anlam›na gelir. Markalar aras› kar›fl›kl›ktan kaç›nmak için baflka
sa¤lay›c›lar›n motorlu araçlar›n› teflhir yerinin ayr› bölümlerinde satmas›na dair
da¤›t›c›ya getirilen yükümlülük, bu Tebli¤ bak›m›ndan rekabet etmeme
yükümlülü¤ü anlam›na gelmemektedir.

c) Dikey anlaflmalar, anlaflman›n amac› bak›m›ndan üretim veya da¤›t›m zincirinin
farkl› seviyelerinde faaliyet gösteren iki veya daha fazla teflebbüsün taraf oldu¤u
anlaflmalard›r.

d) Dikey s›n›rlamalar, bir dikey anlaflmada yer alan ve Kanun’un 4. maddesi
kapsam›na giren rekabet s›n›rlamalar›d›r.

e) Tek elden sa¤lama yükümlülü¤ü, sa¤lay›c›n›n, anlaflma konusu mallar› veya
hizmetleri, kendi kullan›m› veya yeniden sat›fl› amac›yla sadece bir al›c›ya satmas›na
yönelik do¤rudan veya dolayl› yükümlülüktür.

f) Seçici da¤›t›m sistemi, sa¤lay›c›n›n, anlaflma konusu mallar› veya hizmetleri sadece
belirlenmifl kriterlere dayanarak seçti¤i da¤›t›c›lara veya yetkili servislere do¤rudan
veya dolayl› olarak satmay› taahhüt etti¤i, bu da¤›t›c›lar›n veya yetkili servislerin
de söz konusu mallar› veya hizmetleri yetkilendirilmemifl da¤›t›c›lara veya servislere
satmamay› taahhüt etti¤i bir da¤›t›m sistemi anlam›na gelir. Ancak bu sistemde;

- yetkili servislerin ba¤›ms›z teflebbüslere yedek parça satma hakk›,

- sa¤lay›c›n›n, ba¤›ms›z teflebbüslerden gelen, motorlu tafl›tlar›n bak›m ve
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onar›m›n›n yap›lmas› için gereken ya da çevre koruma mevzuat›n›n öngördü¤ü
teknik bilgiye, teflhis cihaz›na ve di¤er ekipmana, gerekli yaz›l›ma ya da e¤itime
eriflim taleplerini karfl›lamas› yükümlülü¤ü, sakl›d›r.

g) Niceliksel seçici da¤›t›m sistemi, sa¤lay›c›n›n, da¤›t›c›lar›n› veya yetkili servislerini
seçerken onlar›n say›lar›n› do¤rudan s›n›rland›racak ölçütler kulland›¤› seçici
da¤›t›m sistemidir.

h) Niteliksel seçici da¤›t›m sistemi, sa¤lay›c›n›n, da¤›t›c›lar veya yetkili servisler
için sadece niteliksel olan, anlaflma konusu mal veya hizmetlerin niteli¤inin
gerektirdi¤i, da¤›t›m sistemine kat›lmak için baflvuran tüm aday teflebbüsler için
ayn› olacak flekilde belirlenen ve ortaya konan, ayr›mc› bir biçimde uygulanmayan
ve da¤›t›c›lar›n veya yetkili servislerin say›s›n› do¤rudan s›n›rlamayan ölçütler
kulland›¤› bir sistemdir.

i) Fikri haklar, eser sahibinin haklar› ve komflu haklar dahil her türlü fikri ve s›nai
haklar› ifade eder.

j) Al›c›, baflka bir teflebbüs ad›na mal veya hizmet satan teflebbüsü de içerecek flekilde
da¤›t›c› veya yetkili servis konumundaki teflebbüstür.

k) Yetkili servis, sa¤lay›c› taraf›ndan kurulan bir da¤›t›m sistemi içerisinde, motorlu
araçlar için bak›m ve onar›m hizmetleri sa¤layan teflebbüstür. 

l) Özel servis, sa¤lay›c› taraf›ndan kurulan bir da¤›t›m sistemi içerisinde yer almaks›z›n
motorlu araçlar için bak›m ve onar›m hizmeti sa¤layan teflebbüstür. 

m) Motorlu tafl›t, karayollar›nda kullan›m amaçl›, üç veya daha fazla tekerlekli
motorlu tafl›t arac›d›r.

n) Otomobil, sürücü hariç en fazla sekiz yolcu tafl›mak amac›yla kullan›lan motorlu
tafl›tt›r.

o) Hafif ticari araç, azami yüklü a¤›rl›¤› 3,5 tonu aflmayan, mallar›n veya yolcular›n
tafl›nmas› amac›yla kullan›lan motorlu tafl›tt›r. Belirli bir hafif ticari arac›n 3,5
tonun üzerinde sat›lan bir modelinin bulunmas› durumunda söz konusu arac›n
tüm modelleri de hafif ticari araç olarak kabul edilir.

p) Yedek parça, bir arac›n parçalar›n› de¤ifltirmek amac›yla arac›n üzerine veya içine
tak›labilen, yak›t hariç olmak üzere, motorlu tafl›t›n kullan›m› için gerekli olan
ya¤lar gibi ürünlerin de dahil oldu¤u mallard›r.

r) Orijinal yedek parça, bir motorlu arac›n üretiminde veya montaj›nda kullan›lan
parçalarla ayn› kalitede olan ve söz konusu motorlu arac›n üretiminde veya
montaj›nda kullan›lan parçalar›n veya yedek parçalar›n üretiminde sa¤lay›c›
taraf›ndan getirilen spesifikasyonlara ve üretim standartlar›na göre üretilmifl
yedek parçalar anlam›na gelmektedir. Arac›n parçalar› ile ayn› üretim band›nda
üretilen yedek parçalar da bu kapsamdad›r. Bu parçalar›n, söz konusu arac›n
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montaj›nda kullan›lan parçalarla ayn› kalitede oldu¤unun ve araç üreticisinin
spesifikasyonlar›na ve üretim standartlar›na göre üretildi¤inin parça üreticisi
taraf›ndan belgelendirilmesi halinde, aksi kan›tlanana kadar, orijinal yedek parça
oldu¤u varsay›l›r.

s) Eflde¤er kalitede yedek parça, bir motorlu arac›n montaj›nda kullan›lan parçalarla
eflde¤er kalitede oldu¤u, varsa mevzuat gere¤i aranan mecburi standartlara
uygunlu¤unun üreticisi taraf›ndan belgelendirilmesi gereken parçalard›r.

t) Da¤›t›m sistemi içindeki teflebbüsler, üretici de dahil olmak üzere, do¤rudan
üretici taraf›ndan veya üreticinin yetkilendirdi¤i bir teflebbüs taraf›ndan
yetkilendirilerek anlaflma konusu mallar›n da¤›t›m›, bak›m› veya onar›m› ile
yetkilendirilen teflebbüslerdir.

u) Nihai kullan›c›, mülkiyetin geçmesi hükmünü veya anlaflma süresinin sonunda
arac›n sat›n al›nmas› seçene¤ini içermedi¤i sürece finansal kiralama flirketleri de
dahil yeni motorlu arac› kendi kullan›m› için alan gerçek veya tüzel kiflidir.

v) Ba¤›ms›z teflebbüs, do¤rudan ya da dolayl› olarak araçlar›n bak›m› ve onar›m›
ile ifltigal eden teflebbüsleri, özel servisleri, onar›m arac› ve ekipman› üreticilerini,
ba¤›ms›z yedek parça üretici ve da¤›t›c›lar›n›, teknik bilgi yay›mc›lar›n›, otomobil
klüplerini, yol yard›m› veren teflebbüsleri, test hizmeti veren teflebbüsleri ve
servisler için e¤itim veren teflebbüsleri ifade eder.

y) Yetki verilmemifl tesis yeri, bir seçici da¤›t›m sistemi üyesinin, faaliyet gösterdi¤i
tesisine ek olarak sa¤lay›c›n›n izni olmaks›z›n sat›fl yeri, depo ya da teslimat
noktas› kurdu¤u baflka bir adres ya da bölgeyi ifade eder.

Bu Tebli¤in uygulanmas› bak›m›ndan teflebbüs, sa¤lay›c›, al›c›, da¤›t›c› ve yetkili
servis kavramlar› bunlar›n ba¤l› teflebbüslerini de kapsar. Ba¤l› teflebbüsün
belirlenmesinde 1997/1 say›l› Rekabet Kurulu’ndan ‹zin Al›nmas› Gereken Birleflme
ve Devralmalar Hakk›nda Tebli¤in ilgili hükümleri esas al›n›r.

Muafiyetin Genel Koflullar›

Madde 4 - Muafiyet hükümleri, dikey anlaflman›n afla¤›daki koflullar› tafl›mas›
kayd›yla sa¤lay›c›n›n motorlu tafl›t veya yedek parça ya da bak›m ve onar›m hizmeti
sa¤lad›¤› ilgili pazardaki pazar pay›n›n % 30’u; motorlu tafl›tlar›n da¤›t›m› için
niceliksel seçici da¤›t›m›n tercih edildi¤i anlaflmalarda ise % 40’› geçmemesi
durumunda uygulan›r. Niteliksel seçici da¤›t›m sistemi oluflturan anlaflmalar için
pazar pay› efli¤i bulunmamaktad›r.

Tek elden sa¤lama yükümlülü¤ü içeren dikey anlaflmalarda muafiyet, al›c›n›n
anlaflma konusu mallar› ve hizmetleri ald›¤› ilgili pazardaki pay›n›n % 30’u aflmamas›
kofluluyla uygulan›r.
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Muafiyet,

a) sa¤lay›c› ile da¤›t›c› veya yetkili servis aras›nda yap›lan anlaflmada, dikey anlaflmadan
do¤an haklar›n ve yükümlülüklerin, da¤›t›m sisteminde bulunan ve da¤›t›c› veya
yetkili servis taraf›ndan seçilen baflka bir da¤›t›c›ya veya yetkili servise aktar›lmas›na
sa¤lay›c›n›n r›za göstermesi,

b) sa¤lay›c› ile da¤›t›c› veya yetkili servis aras›nda yap›lan anlaflmada, sa¤lay›c›n›n
karfl› taraf›n bu Tebli¤ uyar›nca s›n›rlanamayacak davran›fllarda bulunmas›
nedeniyle anlaflmay› feshi ihbarla sona erdirmesini engellemek için, bu bildirimini
feshin detayl› ve objektif gerekçelerini içerecek biçimde yaz›l› olarak yapmas›
yükümlülü¤ünün getirilmesi,

c) sa¤lay›c› ile da¤›t›c› veya yetkili servis aras›nda yap›lan anlaflman›n,

1) en az befl y›l süreli olmas› ve anlaflmada yer alacak olan yenilememe iste¤ini
anlaflman›n sona ermesinden asgari alt› ay önce bildirmeyi her iki taraf›n da kabul
etmesi veya

2) belirsiz bir süre için yap›lmas› halinde feshi ihbar süresinin her iki taraf için
de en az iki y›l olmas› ancak bu sürenin; sa¤lay›c›n›n anlaflmaya son vermesi
durumunda kanundan veya anlaflmadan dolay› uygun bir tazminat ödemek zorunda
oldu¤u veya da¤›t›m sisteminin önemli bir k›sm›n› ya da tamam›n› yeniden
düzenlemesinin zorunlu olmas› nedeniyle sa¤lay›c›n›n anlaflmay› sona erdirmesi
hallerinde en az bir y›la indirilmesi,

koflullar›yla uygulan›r. Ancak bu durum, taraflardan birinin ana yükümlülüklerinden
birini yerine getirmemesi nedeniyle di¤er taraf›n anlaflmaya son verme hakk›n›
etkilemez.

Muafiyet, anlaflman›n her iki tarafa da anlaflmadan kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilmesi ile ilgili olarak ortaya ç›kacak anlaflmazl›klar›, taraflar›n mahkemeye
baflvuru hakk›na halel getirmeksizin, ba¤›ms›z bir uzmana ya da hakeme götürme
hakk›n› tan›mas› halinde uygulan›r. Afla¤›daki konulara iliflkin anlaflmazl›klar
bunlara örnek olarak verilebilir:

a) mal ve hizmet sa¤lama yükümlülükleri,

b) sat›fl hedeflerinin konulmas› ya da bu hedeflere ulafl›lmas›,

c) stok tafl›ma yükümlülü¤ünün yerine getirilip getirilmedi¤i,

d) teflhir arac› sa¤lama ve kullanma yükümlülü¤ü,

e) de¤iflik markalar›n sat›fl› ile ilgili sa¤lay›c›n›n öne sürdü¤ü koflullar,

f) yetki verilmemifl bir tesis yerinde faaliyet göstermesinin engellenmesinin, otomobil
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veya hafif ticari araç d›fl›ndaki motorlu tafl›t arac› da¤›t›c›s›n›n iflini büyütmesini
s›n›rland›r›p s›n›rland›rmayaca¤›,

g) anlaflman›n fesih bildiriminde gösterilen gerekçelerin anlaflman›n feshini hakl›
gösterip göstermeyece¤i.

Anlaflmalar› Grup Muafiyeti Kapsam› D›fl›na Ç›karan S›n›rlamalar

Madde 5 - Bu Tebli¤ çerçevesinde öngörülen muafiyet, taraflar›n kontrolünde olan
di¤er etkenlerle birlikte veya bunlardan ba¤›ms›z olarak, do¤rudan ya da dolayl›
biçimde afla¤›daki amaçlar› tafl›yan dikey anlaflmalara uygulanmaz: 

a) Da¤›t›c› veya yetkili servisin kendi sat›fl fiyat›n› belirleyebilme serbestisinin
k›s›tlanmas›. Bununla birlikte taraflardan herhangi birinin bask›s› veya teflviki
sonucu asgari veya sabit bir fiyata dönüflmemesi flart›yla, sa¤lay›c›n›n azami veya
tavsiye edilen sat›fl fiyat› belirlemesi mümkündür.

b) Afla¤›daki haller d›fl›nda da¤›t›c› veya yetkili sat›c›n›n anlaflma konusu mal veya
hizmetleri sataca¤› bölge ya da müflterilere iliflkin k›s›tlamalar getirilmesi;

1) da¤›t›c› ya da yetkili servisin müflterilerince yap›lacak sat›fllar› kapsamamas›
kayd›yla, sa¤lay›c› taraf›ndan kendisine ya da baflka bir da¤›t›c›ya tahsis edilmifl
münhas›r bir bölgeye ya da müflteri grubuna yap›lacak aktif sat›fllar›n k›s›tlanmas›,

2) toptanc› seviyesinde faaliyet gösteren bir da¤›t›c›n›n son kullan›c›lara sat›fl›n›n
k›s›tlanmas›,

3) da¤›t›c› ya da yetkili servisin müflterilerince yap›lacak sat›fllar› kapsamamas›
kayd›yla, seçici da¤›t›m sisteminin uyguland›¤› pazarlarda, yeni motorlu tafl›tlar›n
ve yedek parçalar›n, seçici da¤›t›m sistemi üyeleri taraf›ndan yetkili olmayan
da¤›t›c›lara sat›fl›n›n k›s›tlanmas›,

4) al›c›n›n, birlefltirilme amac›yla sa¤lanan parçalar›, bu parçalar› sa¤lay›c›
taraf›ndan üretilen mallarla ayn› tipte mallar›n üretiminde kullanmay› amaçlayan
müflterilere satma imkân›n›n k›s›tlanmas›.

c) Seçici da¤›t›m sisteminde, sistem üyelerinin kendi aralar›ndaki al›flveriflin
engellenmesi.

d) Seçici da¤›t›m sisteminin uyguland›¤› pazarlarda, perakende seviyesinde faaliyet
gösteren seçici da¤›t›m sistemi üyelerinin, son kullan›c›ya yapacaklar› yeni
otomobillerin ya da hafif ticari araçlar›n, her tür motorlu tafl›t yedek parças›n›n
ya da bak›m onar›m hizmetinin aktif ya da pasif sat›fl›n›n k›s›tlanmas›. Muafiyet,
bir seçici da¤›t›m sistemi üyesinin, yetki verilmemifl bir tesis yerinde faaliyet
göstermesini yasaklayan anlaflmalara da uygulan›r. Ancak böyle bir yasaklamaya
muafiyetin uygulanmas› 6. maddenin 2. f›kras›n›n (b) bendi hükmüne tabidir.
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e) Seçici da¤›t›m sisteminin uyguland›¤› pazarlarda, perakende seviyesinde faaliyet
gösteren seçici da¤›t›m sistemi üyelerinin son kullan›c›ya yapacaklar› otomobil
ve hafif ticari araç d›fl›ndaki motorlu tafl›tlar›n aktif ya da pasif sat›fl›n›n k›s›tlanmas›.
Bununla birlikte, sa¤lay›c›n›n seçici da¤›t›m sistemi üyesinin yetki verilmemifl
bir tesis yerinde faaliyet göstermesini yasaklama hakk› sakl›d›r. 

f) Da¤›t›c›n›n, bak›m onar›m hizmetlerine iliflkin yükümlülüklerini, imzalayaca¤›
alt anlaflmalarla yetkili servislere devretme hakk›n›n k›s›tlanmas›. Ancak sa¤lay›c›,
da¤›t›c›n›n bir sat›fl anlaflmas›n›n tamamlanmas›ndan önce son kullan›c›lara söz
konusu yetkili servis veya servislerin ad›n› ve adresini bildirmesini, ayn› zamanda
söz konusu yetkili servislerden herhangi birisi sat›fl ma¤azas›yla ayn› semtte
de¤ilse ne kadar uzakl›kta oldu¤unu son kullan›c›lara bildirmesini zorunlu
k›labilir. Böyle bir zorunluluk ancak bak›m onar›m atölyeleri sat›fl ma¤azas›yla
ayn› yerde olmayan da¤›t›c›lara benzer koflullar›n uygulanmas› flart›yla getirilebilir.

g) Yetkili servisin, faaliyetlerini bak›m onar›m hizmetleri ve yedek parçalar›n
da¤›t›m›yla s›n›rl› tutma serbestisinin k›s›tlanmas›.

h) Seçici da¤›t›m sistemi üyelerinin, motorlu tafl›tlar›n yedek parçalar›n›, bu parçalar›
motorlu araçlar›n bak›m onar›m›nda kullanacak olan özel servislere satma
serbestisinin k›s›tlanmas›.

i) Orijinal yedek parça, eflde¤er kalitede yedek parça, tamir ekipman›, teflhis cihaz›
ya da di¤er tip ekipmanlar›n sa¤lay›c›s›yla bir motorlu tafl›t üreticisi aras›nda
yap›lan anlaflmayla, sa¤lay›c›n›n söz konusu mal ve hizmetleri yetkili veya ba¤›ms›z
da¤›t›c›lar, ya da ba¤›ms›z teflebbüsler ve son kullan›c›lardan herhangi birine
satma imkân›na k›s›tlama getirilmesi.

j) Bir da¤›t›c› veya yetkili servisin orijinal yedek parçalar› veya eflde¤er kalitedeki
yedek parçalar› kendi tercih etti¤i üçüncü bir teflebbüsten sat›n almas›n›n ve
bunlar› motorlu araçlar›n bak›m ve onar›m› için kullanmas›n›n engellenmesi.
Ancak garanti kapsam›nda yap›lan tamir, ücretsiz bak›m ve araç geri ça¤›rma
ifllerinde, motorlu tafl›t sa¤lay›c›s› kendisinin sa¤lad›¤› orijinal parçalar›n kullan›m›n›
zorunlu k›labilir.

k) Bir motorlu tafl›t üreticisi ile üretti¤i motorlu araçlarda kulland›¤› yedek parçalar›n
sa¤lay›c›s› aras›nda yap›lan anlaflmayla, yedek parça sa¤lay›c›s›n›n marka ve
logosunu, sa¤lanan parçalar üzerine etkili ve kolayca görülebilir bir biçimde
koymas›n› engelleyici nitelikte k›s›tlamalar getirilmesi.

Bu Tebli¤’in öngördü¤ü muafiyet, motorlu araç üreticisinin, motorlu araçlar›n
bak›m ve onar›m›n›n yap›lmas› ya da çevre koruma ölçütlerinin uygulanabilmesi
için gerekli olan herhangi bir teknik bilgiye, teflhis cihaz› ve di¤er ekipmana, gerekli
yaz›l›ma ya da e¤itime, ba¤›ms›z teflebbüslerin eriflimini engellemesi durumunda
uygulanmaz.
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Bu eriflim özellikle bir motorlu arac›n elektronik kontrol ve teflhis cihazlar›n›n
k›s›tlanmadan kullan›m›n›, bu cihazlar›n sa¤lay›c›n›n standart prosedürlerine uygun
bir biçimde programlanmas›n›, tamir ve bak›m talimatlar›n› ve teflhis ve servis araç
ve ekipmanlar›n› kullanmak için gerekli olan bilgiyi içermelidir. 

Ba¤›ms›z teflebbüslerin eriflimi, ayr›mc›l›k yap›lmadan, tam ve uygun bir flekilde
sa¤lanmal› ve bilgi kullan›labilir bir flekilde verilmelidir. E¤er söz konusu unsur
bir fikri hak kapsam›ndaysa veya bir know how oluflturuyorsa, eriflim kötüye kullanma
yoluyla engellenmemelidir.

Özel Hükümler

Madde 6 - Yeni motorlu tafl›tlar›n sat›fl›, bak›m ve onar›m hizmetleri veya yedek
parçalar› bak›m›ndan, muafiyet, dikey anlaflmalarda yer alan afla¤›daki
yükümlülüklerden hiçbirine uygulanmaz:

a) her türlü do¤rudan veya dolayl› rekabet etmeme yükümlülü¤ü,

b) da¤›t›m sistemi üyelerinin rakip sa¤lay›c›lar›n sundu¤u motorlu tafl›tlar› veya
yedek parçalar› satmas›n› veya bu motorlu tafl›tlara tamir ve bak›m hizmetleri
vermesini engelleyen, do¤rudan veya dolayl› her türlü yükümlülük, 

c) da¤›t›c›n›n veya yetkili servisin, anlaflman›n sona ermesinden sonra, motorlu
tafl›tlar› üretmemesi, sat›n almamas›, satmamas›, yeniden satmamas› veya tamir
veya bak›m hizmetleri vermemesine neden olan do¤rudan veya dolayl› her türlü
yükümlülük.

Yeni motorlu tafl›tlar›n sat›fl› bak›m›ndan, dikey anlaflmalarda bulunan afla¤›daki
yükümlülüklere muafiyet uygulanmaz.

a) perakendecinin anlaflma konusu mallarla ilgili olarak finansal kiralama hizmetleri
vermemesine neden olan do¤rudan veya dolayl› yükümlülük. 

b) Seçici da¤›t›m sistemi içindeki hafif ticari araç veya otomobil da¤›t›c›s›n›n, seçici
da¤›t›m›n uyguland›¤› baflka bölgelerde sat›fl veya teslimat yerleri açmas›n›
engelleyen do¤rudan veya dolayl› her türlü yükümlülük.

Tamir ve bak›m hizmetleri veya yedek parçalar›n sat›fl› bak›m›ndan, seçici da¤›t›m›n
uyguland›¤› yerlerde yetkili servislerin tesis yeri ile ilgili do¤rudan veya dolayl›
yükümlülüklere muafiyet uygulanmaz.

Muafiyetin Geri Al›nmas›

Madde 7 - Bu Tebli¤ ile muafiyet sa¤lanm›fl bir anlaflman›n, Kanunun 5. maddesinde
düzenlenen koflullarla ba¤daflmaz etkilere sahip oldu¤unun tespit edilmesi halinde,
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Rekabet Kurulu, Kanun’un 13. maddesine dayanarak, anlaflmaya bu Tebli¤ ile
tan›nan muafiyeti geri alabilir. Bu durumda Rekabet Kurulu, nihai karar›n› vermeden
önce taraflar›n yaz›l› ve/veya sözlü görüfllerini ister.

Benzer nitelikteki dikey s›n›rlamalar›n oluflturdu¤u paralel a¤lar›n ilgili pazar›n
önemli bir bölümünü kapsamas› durumunda, Rekabet Kurulu, ayr›ca ç›karaca¤› bir
tebli¤ ile ilgili pazarda belirli s›n›rlamalar› içeren anlaflmalar› bu Tebli¤’in sa¤lad›¤›
muafiyetin d›fl›na ç›karabilir. Böyle bir Tebli¤ yay›m› tarihinden itibaren en erken
bir y›l içinde yürürlü¤e girer.

Pazar Pay›n›n Hesaplanmas›

Madde 8 - Bu Tebli¤’de geçen pazar pay›,

a) Yeni motorlu tafl›tlar›n da¤›t›m›nda, anlaflma konusu mallarla birlikte al›c›
taraf›ndan ürünlerin özellikleri, fiyatlar› ve kullan›m amaçlar› bak›m›ndan ikame
edilebilir olarak görülen ve yine sa¤lay›c› taraf›ndan sat›lan di¤er mallar›n adedi
üzerinden,

b) Yedek parçalar›n da¤›t›m›nda, anlaflma konusu mallarla birlikte al›c› taraf›ndan
ürünlerin özellikleri, fiyatlar› ve kullan›m amaçlar› bak›m›ndan ikame edilebilir
olarak görülen ve yine sa¤lay›c› taraf›ndan sat›lan di¤er mallar›n de¤eri üzerinden,

c) Bak›m ve onar›m hizmetlerinin sunumunda, sa¤lay›c›n›n da¤›t›m a¤›na mensup
olan teflebbüslerin satt›¤› anlaflma konusu hizmetler ve al›c› taraf›ndan ürünlerin
özellikleri, fiyatlar› ve kullan›m amaçlar› bak›m›ndan ikame edilebilir olarak
görülen ve yine a¤a mensup teflebbüsler taraf›ndan sat›lan di¤er hizmetlerin de¤eri
üzerinden,

hesaplan›r.

E¤er bu hesaplamalar için gerekli olan adet verisi temin edilemiyorsa de¤er, de¤er
verisi temin edilemiyor ise adet verisi kullan›labilir. E¤er böyle bir bilgi de elde
edilemiyorsa, güvenilir pazar bilgilerinden yola ç›k›larak yap›lan tahminler
kullan›labilir. 4. maddenin ikinci f›kras›n›n uygulanmas› aç›s›ndan s›ras›yla pazardaki
sat›n al›m hacmi ya da pazardaki sat›n al›fl de¤eri, e¤er bunlar bulunmuyorsa,
güvenilir tahminler pazar pay›n›n hesaplanmas›nda kullan›l›r. 

Bu Tebli¤’de bulunan % 30 ve % 40’l›k pazar pay› efliklerinin uygulanmas›nda
afla¤›daki kurallar uygulan›r:

a) Pazar pay› bir önceki y›l›n verisi kullan›larak hesaplan›r.

b) Pazar pay› ba¤l› da¤›t›c›lara sat›fl amac›yla sa¤lanan tüm mal ve hizmetleri içerir.
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c) Pazar pay› bafllang›çta s›ras›yla % 30 ve % 40’dan fazla olmay›p daha sonra s›ras›yla
% 35 ve % 45’i aflmayacak flekilde efliklerin üzerine ç›karsa muafiyet, pazar pay›
efliklerinin ilk afl›ld›¤› y›l› takip eden sonraki iki y›l boyunca da geçerli olmaya
devam eder.

d) Pazar pay› bafllang›çta s›ras›yla % 30 ve % 40’dan fazla olmay›p daha sonra
s›ras›yla % 35 ve % 45’in üzerine ç›karsa muafiyet, pazar pay› efliklerinin ilk
afl›ld›¤› y›l› takip eden y›l boyunca da geçerli olmaya devam eder. 

e) (c) ve (d) bentlerinin sa¤lad›¤› haklar sürenin iki takvim y›l›n› aflmas›na neden
olacak flekilde birlefltirilemez.

Tebli¤’in Uyumlu Eylemlere Uygulanmas›

Madde 9 - Bu Tebli¤, 2. maddenin kapsam›na giren teflebbüsler aras› uyumlu
eylemlere de uygulan›r.

Yürürlükten Kald›r›lan Mevzuat

Madde 10 - Bu Tebli¤in yürürlü¤e girmesi ile birlikte 2000/3 say›l› Tebli¤ ile
de¤iflik 1998/3 say›l› Motorlu Tafl›tlar Da¤›t›m ve Servis Anlaflmalar›na ‹liflkin
Grup Muafiyeti Tebli¤i yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1 - Bu Tebli¤’in yürürlü¤e girdi¤i tarihte 1998/3 say›l› Tebli¤ ile
sa¤lanan grup muafiyetinden yararlanmakta olan ancak, bu Tebli¤’de öngörülen
grup muafiyetinden yararlanma koflullar›n› tafl›mayan anlaflmalar›n bu Tebli¤ ile
tan›nan muafiyetten yararlanabilmesi için, bu Tebli¤’in yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren bir y›l içerisinde bu Tebli¤ ile öngörülen koflullar› sa¤layacak flekilde
de¤ifltirilmeleri gerekir. Bu süre içerisinde an›lan anlaflmalara 4054 say›l› Kanun’un
4. maddesinde öngörülen yasaklama uygulanmaz.

Geçici Madde 2 - Bu Tebli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce akdedilmifl olup
halen yürürlükte olan ve Tebli¤de düzenlenen koflullar› tafl›yan anlaflmalar da Tebli¤
kapsam›na girer.

Geçici Madde 3 - Otomotiv da¤›t›m›, tamir ve bak›m› ve yedek parça sat›fl› ile
ilgili bir dikey anlaflma olmas›na ra¤men 1998/3 say›l› Tebli¤ yerine 2002/2 say›l›
Tebli¤ kapsam›na giren anlaflmalar, bu Tebli¤’in 2. maddesi kapsam›nda
de¤erlendirilecektir. Bu tür anlaflmalar›n bu Tebli¤e uyumu, yukar›daki Geçici
Madde 1’e uygun olarak gerçeklefltirilecektir.
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Yürürlük

Madde 11 - Bu Tebli¤ 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlü¤e girer.

Yürütme

Madde 12 -�Bu Tebli¤i Rekabet Kurumu Baflkan› yürütür.
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Alt›nc› Bölüm

‹K‹NC‹ EL OTOMOT‹V
SEKTÖRÜNÜN YAPISAL

PROBLEMLER‹ VE ÇÖZÜM
ÖNER‹LER‹
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6.1. ‹kinci El Otomotiv Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm
Önerileri

Ülkemizin yap›sal ekonomik problemlerinin en önemlilerinden biri, belki de bafll›cas›,
hiç kuflkusuz kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerdir. Otomotiv sektöründeki ikinci el
araç al›m-sat›m faaliyetleri de, sektörün ticari tan›m›n›n tam olarak yap›lmam›fl
olmas› münasebetiyle, kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin yo¤un oldu¤u sektörler
aras›nda yer alm›flt›r.

Haz›rlanan bu raporun bir amac› da, ikinci el otomotiv sektörünün kay›t alt›na
al›nmas› suretiyle, devleti u¤rad›¤› zarar›n telafi edilmesi ve kay›t d›fl›l›ktan
kaynaklanan hukuki sorunlar›n ortadan kald›r›lmas›d›r.

Y›l

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008(1)

Toplam

4.585

5.251

5.607

5.923

6.306

6.863

7.372

7.759

8.320

8.522

8.655

8.904

10.236

11.146

12.227

13.023

13.125

Otomobil(1)

2.181

2.620

2.862

3.059

3.274

3.570

3.838

4.072

4.422

4.535

4.600

4.700

5.400

5.773

6.141

6.472

6.523

Minibüs

145

160

166

173

183

197

211

222

236

239

242

245

319

339

358

373

375

Otobüs

76

84

88

90

95

102

108

112

118

119

120

124

153

163

176

189

191

Kamyonet(1)

308

354

374

398

443

530

626

693

794

833

875

973

1.260

1.475

1.696

1.890

1.923

Kamyon(2)

379

406

419

432

454

489

520

532

557

562

567

579

647

677

710

729

733

Motosiklet

655

743

789

820

854

905

941

976

1.011

1.031

1.047

1.073

1.219

1.441

1.823

2.003

2.012

Özel Amaçl›
Tafl›tlar

11

12

13

14

15

17

19

20

22

23

24

24

28

30

34

39

39

Traktör

829

871

896

938

988

1.053

1.107

1.132

1.159

1.179

1.180

1.184

1.210

1.248

1.291

1.327

1.330

Y›llara göre motorlu kara tafl›t› say›s› (1.000 adet) 1992-2008

(1) Arazi tafl›t› dahildir.
(2) A¤›r tonajl› yük tafl›tlar›n› da kapsar. (Çekici, Damperli Kamyon, Tanker, Çöp Kamyonu, vb.)
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6.2. Mali (Vergi) ve Hukuki Sorunlar

1) 2. el araç al›m-sat›m›, emtia ticareti olarak tan›mlanmad›¤› için sektördeki
faaliyetin mali-vergisel bir karfl›l›¤› olmamaktad›r. Bu da söz konusu faaliyetleri
kay›t d›fl›l›¤a itmektedir. 2. el araç al›m-sat›m› henüz tan›mlanmad›¤› için,
komisyonculuk kapsam›na girmekte, ancak söz konusu sektörün iflleyifli
komisyonculukla örtüflmemektedir. Ortada al›n›p sat›lan ticari emtia olmas›
münasebetiyle, tamamen ticari faaliyet olarak yap›lan ifl, kullan›lan öz sermaye
de göz önünde bulunduruldu¤unda bir sektör olarak de¤erlendirilmelidir. Sektörün
ticaret kapsam›na al›narak gelir ve kurumlar vergisi aç›s›ndan çeflitli düzenlemeler
yap›lmas›n›n gerekli oldu¤u düflünülmektedir.

2) 2. el araç al›m-sat›m›, trafik tescilinin noter sat›fl›na ba¤lanmas› sonucu, faaliyeti
icra eden sektör erbab› bu ticari faaliyetini icra ederken kanuna karfl› hile uygulamak
zorunda kalmaktad›r. Çünkü yap›lan faaliyet bürokrasiye bo¤ulmakta ve ayr›ca
ilave maliyet getirmektedir. Bu flekilde mahrum kal›nan gelire oranla elde edilen
gelirin de devlete faydas› tart›fl›l›r bir boyuttad›r.

3) Oluflan bu karmafl›k süreç ço¤u kez taraflar aras›nda giderilmesi zor hukuki ve
mali sorunlar meydana getirmektedir. Dolay›s›yla sat›c› ve tüketici haklar›n›n
karfl›l›kl› ihlal edilmesine, taraflar›n hukuki ve mali güvenceden yoksun
b›rak›lmas›na neden olmaktad›r.

4) Bu karmafl›k yap› ülkede 2. el araç sektörünü baltalamakla beraber s›f›r araç olarak
tan›mlanan otomotiv sektörünün de hareket kabiliyetini engellemektedir. Toplamda
da devlete sa¤lanacak/art›r›lacak vergi gelirlerini azaltmaktad›r. 

6.3. Fiziki ve Teknik Altyap› Sorunlar›

1) 2. el araç, do¤as› itibariyle kullan›lm›fl ve beraberinde birtak›m teknik sorunlar
tafl›mas› muhtemel emtiad›r. Bu sektörde belirli bir standard›n olmay›fl› sektördeki
tüm taraflar› s›k›nt›ya sokmaktad›r.

2) Otomotiv sektörünün gösterdi¤i geliflime paralel olarak 2. el araç al›m-sat›m›
da bundan olumlu etkilenmifltir. Geçmiflte 2 otomotiv üreticisi (marka) ve 5
model varken, günümüzde yaklafl›k 45 marka ve 400’ün üzerinde modele ulaflan
bir otomobil portföyü oluflmufltur. Dolay›s›yla, bu büyüklükteki portföy beraberinde
teflhir sorununu getirmifltir. Bu sorun son dönemlerde baflta sektör temsilcileri
ile yerel yönetimler aras›nda olmak üzere park, ulafl›m, iflyeri güvenli¤i gibi çeflitli
sorunlara yol açmaktad›r.
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3) ‹stanbul gibi dünyan›n kongre ve kültür merkezi olmaya aday bir flehirde, maalesef
çirkin ve estetikten yoksun görüntüler oluflmaktad›r. Bu nedenle flehrimizde
oluflturulacak belirli sat›fl ve teflhir yerleri, bu sektöre bir nitelik, görsellik ve
standart sa¤layacakt›r.

1) Çözüm Bekleyen Konular:

1) 2. el araç al›m-sat›m yapan firmalara belirli kriterler getirilmesi,

2) Firmalar›n araç al›m-sat›mlar›ndaki hukuki-mali problemlerin giderilmesi,

3) Ticari araçlarda yeniden de¤erlendirme,

4) Araç tescillerinin yeniden yap›land›r›lmas›, AB normlar›na uygun hale getirilmesi,

5) Aç›k pazarlar›n ›slah edilmesi,

6) Tahditli plakalar›n al›m sat›mlar›n›n iyilefltirilmesi,

7) 2. el araç-sat›fl yerlerinin konumlar›n›n planlanarak yerel yönetimlerle elbirli¤i
ile çözüme kavuflturulmas›.

2) Önerilen Çözümler:

1) ‹kinci el araç al›m-sat›m yapan firmalara getirilmesi gereken standartlar:

Ticaret odalar›na kay›t, asgari sermaye kriteri, motorlu tafl›tlar al›m-sat›m faaliyet
belgesi, ifl yerleri ile ilgili asgari fiziki koflullar, firmalar›n araç al›m-sat›mlar›ndaki
problemler.

2) Ülkemizde 2. el motorlu tafl›t sat›fl› halen flu flekilde yap›lmaktad›r:

a) S›f›r araç satan yetkili otomobil bayilerinin kendi bünyelerinde oluflturduklar›
birimlerden nihai tüketiciye, b) Büyük flehirlerde oto pazar›ndan nihai tüketiciye,

c) Gazete ilan› ve internet arac›l›¤› ile tüketiciye,

d) Ruhsat sahibinden direkt nihai tüketiciye,

e) Oto galerilerinden nihai tüketicilere.

Mevcut uygulamada 2. el araç sat›fl› ço¤unlukla araç satan ve araç alan aras›nda
hiçbir kanuni dayana¤› olmayan bir sat›fl protokolüyle yap›lmaktad›r. Bu protokole
dayanarak bu araçlar› alanlar aylarca motorlu tafl›t›n devir ifllemlerini üzerlerine
almadan kullanarak hem devletimizi vergi zarar›na u¤ratmakta hem de araçlar›n›
satan ruhsat sahiplerini s›k s›k ma¤dur etmektedirler. 2. el otomobil ticareti yapan
ifladamlar›n›n bir k›sm› da ne yaz›k ki ço¤u zaman bu yolu izlemektedirler.

Ülkemizde 2. el araç ticaretinin % 80’i 2. el otomobil ticareti yapan ifladamlar›
taraf›ndan temsil edildi¤i halde, sektörün oldu¤u gibi hak ettikleri ilgiyi
görememektedirler.
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Bu alanda vergi kayb›n›n önlenebilmesi, sektördeki ifladamlar›n›n haklar›n›n muhafaza
edilebilmesi ve sat›fl›n firma ad›na al›narak ticaretin kay›t alt›na al›nabilmesi için;
sat›lan arac›n 2. el otomobil ticareti yapan kifli, kurum ya da flah›slar taraf›ndan
derhal al›nmas›n› cazip hale getirmek tek çözüm olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu
itibarla, 2. el araç al›m ve sat›m› yapan firmalar›n mal al›mlar›nda sonuç bölümünde
detayl› olarak verilen yeni bir yap›lanma ile noter ve trafik harçlar›ndan muaf
tutulmas›n›n sa¤lanmas› çözüm önerisi olarak sunulmaktad›r. 

3) Ticari araçlar›n de¤erlendirilmesi:

• Ticari araçlar›n, her y›l yeniden de¤erleme katsay›s› belirlenerek sat›fl bedelleri
güncellenmelidir.

•�Fatura bedeli ile kasko de¤eri aras›nda uyum sa¤lanmal›d›r.

•�Firmalar flah›slardan ald›klar› binek araçlar› satma aflamas›nda % 1, ticari araçlar›
satma aflamas›nda ise % 18 oran›nda KDV ödemektedirler, bu uygulama
düzeltilmelidir.

4) Araç tescillerinin yeniden yap›land›r›lmas›:

•�Tescil ifllemlerindeki bürokratik uygulamalar AB standartlar›na uygun hale
getirilmelidir.

• Tapu dairelerindeki ifllemler göz önünde tutularak benzer uygulamalar getirilmelidir.

• Devir ifllemi gerçeklefltirilirken, maliye, trafik flubesi, noter aras›ndaki bürokrasi
tek merkezden çözülmelidir.

5) Fenni muayene harçlar› ve trafik para cezalar›:

• Fenni muayene harçlar› MTV ile beraber tahsil edilmeli ve kesintisiz olmal›d›r.
Bu da yasal olmayan yollara gidilmesini engelleyecektir.

•�Trafik para cezalar› (TPC) günlük olarak kay›tlara geçirilmelidir. Uygulamada
çeflitli nedenlerle suçun ifllenmesinden alt› ay, bir y›l sonra TPC tebli¤ edilmekte,
bu da hem maliyeyi hem de araç devrinden sonra geldi¤i için al›c›lar› zarara
u¤ratmaktad›r.

6) Aç›k pazarlar›n ›slah›:

•�Aç›k pazarlarda araç bilgilerinin al›naca¤› birimler oluflturulmal›d›r.

•�Arac›n kimlik bilgileri, vergi borçlar›, araç üzerinde 3. flah›slar›n menfaatinin
durumu bilinmelidir.

•�Ruhsat sahibi olmayanlar›n aç›k pazarda al›flverifli engellenmelidir.

• Aç›k pazarlarda araç devrinin gerçeklefltirilece¤i birimler oluflturulmal›d›r.
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7) Tahditli plakalar›n al›m-sat›mlar›n›n iyilefltirilmesi:

•�Sat›fl bedelleri, araçlar›n kasko de¤eri, benzeri 3 ayda bir oluflturulacak komisyonlarca
belirlenmelidir.

• Ticari plaka sahiplerinden gerçek usul mükelleflerle, basit usul mükellefler
aras›ndaki adaletsizlik giderilmelidir.

• Y›llar önce al›nan plakalar bugün sat›ld›¤›nda arada büyük uçurumlar oluflmaktad›r.
Yeniden de¤erleme ve evrakta oldu¤u gibi befl y›l sonra sat›l›nca muafiyetler
getirilmelidir.

• Halk otobüsü, minibüs ve taksilerde kiralamalar bafllam›flt›r. Bu uygulama daha
önce uygulanan yevmiyeli çal›flman›n di¤er bir flekli olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Bu durum günümüz ihtiyaçlar›na göre düzenlenmeli, çal›flanlara sosyal haklar
sa¤lanmal› ve onlara da belirli sorumluluklar yüklenmelidir. 

• Bu al›m-sat›m› yapan firmalara yetki belgesi verilmelidir. Böylece kay›t d›fl›
yap›lan bu ticaret de kay›t alt›na al›nmal›, art niyetli insanlar›n bu yetki belgesi
vesilesiyle ticaret yapmas› engellenmelidir.

6.4. ‹kinci El Araç Pazar› Sonuç De¤erlendirmesi
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Türkiye’de otomobil pazar› y›llar içinde 350.000-450.000 aras›nda bir seyir izlemekle
beraber 500.000 araçl›k bir pazar›n k›sa-orta vadede gerçekleflmesi beklentisi
hâkimdir. Özellikle AB ile Gümrük Birli¤i’ne girilen 1996 y›l›ndan bu yana yap›lan
yat›r›mlar ülkemizi 1,2 milyon kapasite ile dünyada 16., Avrupa’da ise 6. s›raya
tafl›m›flt›r. Sektörün, üretim kapasitesini 2010 y›l›nda 1,6 milyon araca tafl›mas›
beklenmektedir. Tüm veriler % 0,85 olan otomotiv sahipli¤inin gelir art›fl› ile h›zla
t›rmanaca¤›n› göstermektedir.

Türkiye’de otomobillerin yaklafl›k % 10’unun ilk senelerinde, % 20’si ikinci
senelerinde olmak üzere ortalama % 80’inin ilk 10 senelerinde 2. el piyasas›na
ç›kt›klar› yönünde tahminde bulunmak mümkündür. Bu noktadan hareketle 2. el
otomotiv pazar›n›n ne denli büyük bir pazar olarak karfl›m›za ç›kt›¤› görülmektedir.
Türkiye’de kifli bafl› milli gelir seviyesi göz önüne al›nd›¤›nda yeni araç pazar›ndan
daha büyük, hatta milyon mertebesine ulaflan bir 2. el otomotiv pazar›n›n oldu¤unu
ve gelir durumundaki art›fla ba¤l› olarak, ifllemlerde yap›lacak kolaylaflt›rmalar ile
daha da büyüyecek bir pazar oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r.
‹kinci el otomotiv sektörünü canland›rmak için devletin önceki y›llarda baflta ikinci
el otomotiv sat›fl›ndan tafl›t al›m vergisinin kald›r›lmas› olmak üzere, yine bu
otomotivlerin sat›fl›nda, kasko de¤eri üzerinden al›nan binde 7,5 olan damga vergisi
oran›n›n binde 1,5’e indirilmesi gibi radikal sayabilece¤imiz olumlu tedbirler
al›nm›flt›r.

Zira kasko de¤eri üzerinden al›nan damga vergisinin binde 1,5’e indirilmesi ile
hesaplanan damga vergisi üzerinden binde 0,9 olarak al›nan noter harc› da otomatik
olarak düflmüfltür. Ancak uygulama esnas›nda, noterlerde ifllem yap›l›rken, kelime
ücreti, sayfa ücreti gibi ilave ücretlerin eklenmesiyle söz konusu noter harçlar›n›n
oldukça yüksek oranlarla tahsil edildi¤i gözlenmektedir.

Bu durumda;

1) Noter harçlar›n›n uygulamadaki yüksek ücretlerinden ve bürokratik ifllemlerin
fazlal›¤›ndan dolay› 2. el piyasas›nda mevcut olan araçlar›n büyük k›sm›n›n araç
devri gerçeklefltirilmemekte ve bu nedenle devlet büyük oranda zarara u¤ramaktad›r.

2) 2. el piyasas›nda mevcut olan araçlar›n noter kanal›yla ifllem gören k›sm›ndan
devlete girdi olarak yans›yan son derece az bir miktard›r.

Söz konusu kay›plar›n önlenebilmesi ancak 2. el otomotiv piyasas›nda bulunan
araçlar›n al›m sat›mlar›ndan do¤an gelirin tamam›n›n vergilendirilmesi ile mümkün
olacakt›r.
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Afla¤›da konuya iliflkin örnekler verilmektedir:

Örnek 1: 2. el araç sat›n almak isteyen kifli bürokratik ifllemler ve noter masraflar›ndan
kaç›nmak için arac› üzerine almad›¤› durumda, devletin bu arac›n sat›fl›ndan elde
edece¤i gelir “0 TL” olacakt›r.

Örnek 2: 2. el araç sat›n almak isteyen kifli bürokratik engelleri ve yapaca¤› noter
masraflar›n› göze alarak arac› üzerine geçirme karar› al›rsa devletin bu arac›n
sat›fl›ndan elde edece¤i gelir ortalama % 0,1-0,5 (binde 1 ila binde 5 aral›¤›) olacakt›r.

Örnek 3: 2. el araç sat›fl›nda, yeni bir uygulama ile elde edilen gelir üzerinden
vergilendirme uygulan›rsa, araç bafl›na ortalama % 1-5 (% 1 ila % 5 aral›¤›) olacakt›r.
Bu itibarla aç›kça görülmektedir ki bürokratik ifllemlerin kald›r›l›p en aza
indirgenmesi, noter ifllemlerinin ortadan kald›r›lmas› sistemine dayal› yeni bir
uygulama gelifltirilirse devletin 2. el otomotiv pazar› gibi büyük bir pazardan alaca¤›
pay önemli ölçülerde artacak, gelir devlete do¤rudan transfer edilecektir.

2. el otomotiv piyasas›nda uygulanan ABD sat›fl modeli bu anlamda iyi bir örnek
teflkil etmektedir.

• Söz konusu modele göre 2. el araç al›m sat›m›n› sadece al›m sat›m ruhsat›na sahip
yetkili kifliler gerçeklefltirebilmektedirler.

•�Bu modelde sat›fl prosedürleri 3 duruma göre ayarlanm›flt›r:

a) S›f›r araç sat›fl›: Ruhsatl› sat›c›, elinde bulunan 3 nüshal› k›ymetli evrak
hükmündeki beyannamenin bir nüshas›n› kendi al›r, bir nüshas›n› al›c›ya, di¤er
bir nüshas›n› ilgili kuruma gönderir. ‹lgili kurum elindeki nüsha ile arac› tescil
ederek ruhsat› al›c›n›n adresine gönderir.

b) 2. el araç sat›fl›: Ruhsatl› sat›c›, arac› sahibinden al›rken bir nüsha araç sahibine,
bir nüsha kendisine ve bir di¤er nüshay› da ilgili kuruma göndererek, arac›n
“ticari mal” hükmünde kendi üzerinde görülmesini sa¤layacakt›r. Daha sonra
ayn› arac›n sat›fl ifllemlerini gerçeklefltirirken “S›f›r araç sat›fl›”nda uygulanan
prosedürleri uygulamak suretiyle arac›n sat›fl›n› gerçeklefltirecektir.

c) Kifliler aras› 2. el araç sat›fl›: Aralar›nda al›m-sat›m gerçeklefltirecek kifliler
trafik müflavirli¤indeki yetkili birime baflvururlar, 3 nüshal› k›ymetli evrak
hükmündeki beyannamenin bir nüshas›n› al›c› di¤er nüshas›n› sat›c› al›r ve 3.
nüsha trafik müflavirli¤i taraf›ndan ilgili kuruma gönderilir. ‹lgili kurum elindeki
nüsha ile arac› tescil ederek ruhsat› al›c›n›n adresine gönderir.



73

2009 Otomotiv Sektör Raporu

Bu uygulaman›n ülkemizde gelifltirilmesiyle, 2. el otomobil ticareti ile u¤raflan ifl
adamlar›n›n matbu vergilerle vergilendirilmeleri yerine, düzenledikleri faturalara
uygulanacak gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve geçici vergilerle vergilendirilerek
kay›t alt›na al›nmalar› sa¤lanacak ve araç devri yap›lmaks›z›n araba sat›fllar› tamamen
engellenmifl olacakt›r.

2. el otomotiv sektörünün bir sektör olarak tan›mlanmas›n›n, yukar›da belirtilen
önerilerin dikkate al›narak sorunlara çözüm getirilmesinin, otomotiv sektöründeki
vergi kay›p ve kaçaklar›n›n önlenmesi bak›m›ndan gerekli oldu¤u düflünülmektedir.
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7.1. Krizin Genel Ekonomiye Etkisi

2007 y›l›n›n ortalar›nda, ABD’de finans araçlar› ve türevlerinin de¤er kayb› sonucunda
geri ödeme sorunlar› ortaya ç›km›flt›. Buna ba¤l› olarak geliflen finansal küresel kriz,
kredi olanaklar›n›n daralmas› ve fon maliyetlerinin artmas›yla birlikte tüm dünyada
finansal sistemin küçülmesine de neden oldu. Bu durum karfl›s›nda, al›nm›fl kredilerin
bir bölümü geri ödenmeye çal›fl›ld›; yat›r›mlar ve tüketici harcamalar› önce ertelendi,
sonra k›s›tlamalar bafllad›. ABD, AB ülkeleri ve Japonya’da bafllayan durgunlu¤un,
tüm dünya ülkelerinde etkili olmaya bafllad›¤› gözlenmektedir. Bu krizin küresel
düzeyde etki alan›n›n 2001 y›l›na k›yasla daha genifl olmas›, enerji fiyatlar›ndaki
düflüfle ra¤men Türkiye’nin cari aç›¤›n› finanse edecek fonlar›n bulunabilirlili¤ini
güçlefltirmekte ve bu fonlar›n maliyetini yükseltmektedir. Yüksek maliyetli fonlar,
faiz oranlar›n›n artmas›na, dolay›s›yla tüketici kredisi faiz oranlar›n›n da olumsuz
etkilenmesine neden olmaktad›r. Y›l›n son ay›nda, petrol ve emtia fiyatlar›ndaki
düflüflün enflasyonu olumlu etkilemesine ba¤l› olarak bir miktar faiz indirimi yapm›fl
olan Merkez Bankas›’n›n, tüketimi artt›rmak ad›na Ocak ay›nda da bu indirime
devam etti¤i gözlenmektedir. Ancak, bu faiz indirimlerinin, tüketici güven endeksinde
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olumlu bir geliflme olmad›¤› sürece, genel tüketici talebini artt›racak etkiyi gösterece¤i
beklenmemektedir.

Türkiye’nin ihracat›nda bafllayan gerilemeye ba¤l› olarak, hem ihracatta kullan›lan
ara mal› ithalat› hem de tüketim mal› ithalat›ndaki düflüflün 2009 y›l›nda da devam
edece¤i tahmin edilmektedir. 2008 y›l› sonunda cari aç›¤›n 45 milyar dolar düzeyinde
olaca¤› ve 2009 y›l›nda da azalmaya devam edece¤i öngörülmektedir. Ayn› zamanda,
bu aç›¤›n finansman›n› sa¤layacak kaynak s›k›nt›s›n›n devam edecek olmas›, düflen
cari aç›k avantaj›n› olumsuz etkileyen bir durum olarak göze çarpmaktad›r.  Öte
yandan düflen enerji maliyetlerinin yarataca¤› avantaja ek olarak, 2009 y›l›nda IMF
ile yap›lmas› muhtemel anlaflma sonucunda, 25 milyar dolar düzeyinde beklenen
fon girifli, Türkiye ekonomisinin biraz da olsa rahatlamas›n› sa¤layacakt›r. Hükümetin
aç›klad›¤› 2009 y›l› bütçesine göre, bütçe aç›¤›n›n 13,4 milyar TL ve özellikle vergi
gelirleri art›fl›na ba¤l› olarak bütçe gelirlerinde % 7 oran›nda art›fl olaca¤›
görülmektedir. Ancak 2009 y›l›nda da talepteki daralman›n devam edece¤i göz
önüne al›nd›¤›nda, vergi gelirlerinde art›fl olmayaca¤› beklentisi ile bütçe gelirlerinde
bir art›fl olaca¤› tahmin edilmemektedir. Özellikle ikinci 3 ayl›k dönem itibariyle,
yavafllama e¤ilimine giren büyüme oran›n›n, dördüncü çeyrekte negatif de¤erde
olaca¤› beklenmektedir. Ekonomideki büyümenin önemli bir göstergesi olan imalat
sanayinde üretim art›fl›, özellikle ikinci çeyrekte yavaflm›fl ve üçüncü çeyrekte
gerilemeye bafllam›flt›r. Türkiye’nin 2009 y›l›nda en iyimser tahminle % 1 büyüyece¤i
tahmin edilmektedir.

7.2. 2008 Y›l›nda Enflasyon ve Kurlarla ‹lgili De¤iflim

2008 y›l›nda, TÜFE de¤iflimi % 10,06 iken, ÜFE de¤iflimi % 8,11 ve sanayi
enflasyonu de¤iflimi ise % 10,07 oran›nda gerçekleflti. Bu durum, 2008 y›l›nda
maliyetlerdeki art›fl›n tümünün tüketiciye yans›t›ld›¤› göstermektedir. Bununla
birlikte, 2008 y›l›nda ise ABD Dolar› % 0,8, Euro % 7,6, Japon Yeni % 16,6
oran›nda artm›flt›r.  

ÜFE

TÜFE

SANAY‹ ENF.

ABD DOLARI

EURO

DM

JAPON YEN‹

1993

60.3

71.2

54.6

67.9

**

56.9

87.2

1994

149.6

125.5

159.3

166.7

**

198.2

199.1

1995

64.9

78.9

59

58.3

**

71.4

53.9

1996

84.9

79.8

80.6

76.1

**

62.1

55.6

1997

91.0

99.1

91.2

90.8

**

65.6

69.7

1998

54.3

69.7

47.1

52.2

**

63.6

76.2

1999

62.9

68.8

76.7

72.2

48.0

**

91.7

2000

32.5

39.1

29.5

24.4

14.1

**

12.7

2001

88.6

68.4

96.0

117.0

103.9

**

89.9

2002

30.8

29.8

29.7

13.8

31.9

**

26.6

2003

14.0

18.4

12.6

-15.5

1.9

**

-6.0

2004

13.9

9.3

14.8

-4.1

3.8

**

0.1

2005

2.66

7.72

3.15

-5.60

-5.90

**

11.21

2006

11.58

9.65

12.33

6.70

9.00

**

1.40

2007

5.94

8.39

4.27

-9.70

-1.90

**

-10.80

2008

8.11

10.06

10.07

0.8

7.6

**

16.6



77

2009 Otomotiv Sektör Raporu

Petrol, emtia ve g›da fiyatlar›ndaki düflüfl ve ekonomideki yavafllamayla birlikte
2009 y›l›nda enflasyonun düflece¤i ve % 6,0-8,0 aral›¤›nda gerçekleflece¤i
beklenmektedir. 2009 y›l› itibariyle, Türkiye aç›s›ndan ciddi bir politik risk
olmayaca¤› tahmin edilmektedir. Yeni göreve gelmifl olan ABD Baflkan›’n›n, K.
Irak, Ermeni Soyk›r›m› ve di¤er uluslararas› konularda izleyece¤i stratejiler Türkiye
aç›s›ndan önemli olacakt›r. AB üyeli¤i ile ilgili reform ve AB ile üyeli¤i müzakere
sürecinde, hem AB ülkelerini hem de Türkiye’yi etkileyen küresel kriz nedeni ile
önemli bir geliflme olmayaca¤› tahmin edilmektedir.

7.3. Otomotivde Son Durum ve Beklentiler

Türkiye’de Kas›m ay›nda otomobil pazar› bir�önceki y›l›n ayn› ay›na göre % 3,4
oran›nda artarak 17 bin 781 adet�seviyesine yükseldi. Otomotiv Distribütörleri
Derne¤i’nin (ODD) Avrupa Otomotiv Üreticileri�Derne¤i’nin (ACEA) Ocak-Kas›m
verilerine yer verdi¤i de¤erlendirmesinde, AB ve�Avrupa Serbest Ticaret Birli¤i
(EFTA) ülkeleri toplam›na göre, 2009 y›l› Kas›m�ay›nda, 2008 y›l› Kas›m ay›na
göre % 26,6 art›fl yafland›¤›, 1 milyon 182 bin�82 adet seviyesinde binek otomobil
pazar› gerçekleflti¤i bildirildi. Verilere göre, ayl›k bazda art›fllar›n devam etti¤i
görülürken, kas›m�ay›nda en sert düflüfl % 84,9 ile Letonya’da gerçekleflti. Bu ülkeyi
% 62,2�ile Estonya ve % 60,1 ile Macaristan takip etti. Kas›m ay›nda geçen y›l›n
ayn› ay›na göre sat›fllar›n› art›ran ilk üç pazar�s›ras›yla, ‹ngiltere % 57,6, Fransa %
48,3 ve Norveç % 38,1 oldu. Türkiye otomobil pazar›, 2009 y›l› kas›m ay›nda bir
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önceki y›l›n ayn›�ay›na göre % 3,4 oran›nda artarak 17 bin 781 adet seviyesine
yükseldi. 2009 y›l› Kas›m ay› binek otomobil sat›fllar› ile Türkiye, Avrupa
binek�otomobil sat›fllar›nda 13. s›rada yer ald›.

Bu y›l›n Ocak-Kas›m dönemi toplam Avrupa sat›fllar› bir önceki y›l›n ayn›�dönemine
göre % 2,8 düflüflle 13 milyon 406 bin 382 adet olarak gerçekleflti. 2008 ve 2009
y›llar› 11 ayl›k gerçekleflen kümülatif binek otomobil pazar›�k›yasland›¤›nda en
belirgin düflüfl % 80,5 ile Letonya’da gerçekleflirken, hemen�ard›ndan % 78,6 ile
‹zlanda ve % 68,7 ile Litvanya yer ald›. 2009 y›l› 11 ayl›k en yüksek art›fl ise yine
Almanya’da (% 25,4),�Slovakya’da (% 10,7) ve Çek Cumhuriyeti’nde (% 10,1)
gerçekleflti. Türkiye otomobil pazar› 2009 y›l› Ocak-Kas›m döneminde bir önceki
y›l›n�ayn› dönemine göre % 11,6 oran›nda artarak 312 bin 641 adet olarak�gerçekleflti.
2009 y›l› Ocak-Kas›m binek otomobil sat›fllar› ile Türkiye, Avrupa binek�otomobil
sat›fllar›nda yine 8. s›rada yer ald›.

2009 y›l› Kas›m ay›nda Türkiye hafif ticari araç pazar› bir önceki y›l›n ayn› ay›na
göre�% 12,5 oran›nda artarak 10 bin 181 adet seviyesine ulafl›rken Kas›m ay›nda
Türkiye, Avrupa hafif ticari araç pazar sat›fllar›nda 5. s›rada yer�ald›. Türkiye hafif
ticari araç pazar› ise bu y›l Ocak-Kas›m döneminde bir�önceki y›l›n ayn› dönemine
göre % 9,5 oran›nda azalarak 155 bin 562 adet�olarak gerçekleflti. 2009 y›l› Ocak-
Kas›m dönemi hafif ticari araç sat›fllar› ile Türkiye,�Avrupa hafif ticari araç pazar
sat›fllar›nda 4. s›rada yer ald›.

2010 y›l› sonras› otomotiv sektörü baflta olmak üzere üretim teknolojilerinde köklü
de¤iflimler yaflanacakt›r. Elektrikli araçlar ile flehirlerin hayat tarz›n›n farkl›laflaca¤›n›
ve Otomobillerde sac yerine daha hafif alüminyum alafl›ml› ve fiber karbon kar›fl›m›
aksamlar kullan›lacak. Araçlar art›k bilgisayar donan›ml› olup içindekilere ve
d›flar›daki insanlara zarar vermeyecek flekilde teçhiz edilecek. Bugün ekonomik kriz
ortam›nda bile Almanya araflt›rma gelifltirme faaliyetlerine harcad›¤› milyarlarca
dolarl›k bütçesinde en ufak bir eksiltme yapm›yor. Türkiye’de Ar-Ge bütçeleri çok
büyük art›fl kaydetmesine ra¤men, Volkswagen firmas›n›n y›lda harcad›¤› 5 milyar
dolarl›k Ar-Ge bütçesinin ancak beflte birine ulaflabildik. fiimdiden gelece¤in
planlar›n› yapabilmek için bu zirvenin önemli oldu¤unu düflünülmektedir. Hükümetin
2009 y›l›nda verdi¤ini teflviklerin 2010’da da devam etmesi gerekmektedir.
Hükümetin verdi¤i teflvikler sektöre yarad›. Tüketimi art›r›c› teflvikleri düflürürseniz
sektörde aniden düflüfl hissedilir. Teflvikten gaye, istihdam› ve sektörü korumakt›r.
Kredi kullan›m›, ihracat ve elektrik tüketimindeki yükseliflin ard›ndan Kas›m’da
oto üretimi de % 30 artt›.
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6.4. 2010 Çetin Ama Umut Dolu Bir Y›l Olacak

Sektör yavafl yavafl toparlanmaya bafllam›flt›r. 2010 y›l›nda 2009 rakamlar›n›
yakalamak baflar› olarak kabul edilmelidir. 2010 y›l›n›n da 2009 y›l› gibi çetin
geçece¤i tahmin ediliyor. 2010’daki beklentilerde temkinli olmakta fayda var.
2010’un 2009’a göre zor geçece¤i tahmin ediliyor. Hükümet 2010 için teflvike s›cak
bakm›yor. Bunda, bütçe zorlamalar›, gündemdeki siyasi olaylar›n pay› var. Ama
bunlar kesin de¤il; sadece öngörü. Krizler göreceli olarak inan›lmaz f›rsatlar
oluflturabilir. Hafif araçlar›n 2010 y›l›ndaki ihracat›nda art›fl yaflanaca¤›n› tahmin
edilmektedir. Alternatif yak›tl› araçlara ilgi artmaktad›r. Avrupa’daki talep üretimi
tetikledi. Mart ay›nda ÖTV indiriminin doping etkisi yapt›¤› otomotiv üretimini
son çeyrekte ihracat s›rtlad›. Avrupa’daki teflvikler, düflüflü durdurmakla kalmad›,
ekimden itibaren de ihracat art›fla geçti. ‹hracat 11 ayda 13 milyar dolar ile hâlâ
geçen y›l›n % 38 alt›nda. Ancak ekimde geçen y›l›n ayn› ay›na göre % 13, kas›mda
% 19 art›fl oldu. Otomotivciler, gelecek y›l›n ilk yar›s›nda ihracatta biraz yavafllama
beklese de, ikinci yar›dan itibaren yeniden art›fl olaca¤›n› düflünüyor.
Son aylarda ekonomide, olumlu geliflmeler görülmektedir. Bütün bu geliflmeler,
ekonomide bir toparlanman›n bafllad›¤› ve pozitif büyümeye geçiflin ivme kazand›¤›n›
gösteriyor. Bankac›l›k sektörünün güçlü olmas›n›n, dolay›s›yla toparlanma sürecine
kredi sa¤lama kapasitesinin, faizlerin düflmesinin, önümüzdeki dönemde ekonomideki
bu ç›k›fl›n, toparlanman›n kal›c› ve sürdürülebilir olaca¤›n›n en önemli kan›t›
oldu¤una s›k s›k vurgu yap›l›yor.

Görünen o ki, belirsizliklerle dolu bir 2010 y›l› var. Ancak içinde her zaman umudu
bar›nd›ran bir gelecek görüntüsü var gözlerimizin önünde. Sektörde komple bir
bat›fl beklentisi yok. Kim bilir, bundan sonra liberalizm belki de yeni bir anlam
kazanacakt›r.
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