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Sunuş
Rekabetçi bir otomotiv ana sanayi için tedarik sanayinin de verimlilik ilkelerine göre işlemesi temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut
durumda verimliliğin artırılması yönündeki talepler değer zincirinin tamamına yayılarak tedarik sanayinin bu yöndeki yetkinliklerini geliştirmesini
gerektirmekte.
Diğer yandan üretim teknolojilerindeki güncel gelişmeler, imalat sanayinde köklü bir dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. Çok da uzak olmayan bir
gelecekte üretim araçlarının ve ürünlerin akıllanarak bağlantılı hale gelmesi ve böylece geleneksel değer yaratma yöntemlerinin de büyük ölçüde
geçersiz hale gelmesi öngörülüyor. Muazzam miktarda verinin toplanıp analiz edildiği, ağ üzerinden paylaşılıp faydalı bilgi üretildiği sistemik bir
yaklaşımda ürünler de giderek sahip olunan fiziksel nesneler olmaktan çıkıp çeşitli hizmetlere ve deneyimlere erişim sağlayan ortak fakat kişiselleştirilmiş platformlara dönüşüyor. Bu tekno-kültürel iklim içinde otomobil ve daha genel olarak küresel otomotiv endüstrisi de büyük bir dönüşümün
eşiğinde bulunuyor. Gelecekte otomobillerin elektrikli, otonom, bağlantılı, güncellenebilir ve paylaşılabilir araçlar olacağı öngörülürken otomotiv
tedarik sanayinin de bu dönüşümden payını alacağı açık. Teknolojik yeniliklerin yönü ve muhtemel etkileri küresel ölçekte dikkatle takip edilip stratejiler geliştirilmeye çalışılırken, kararlarında çoğu zaman nihai alıcılarına bağımlı durumda bulunan otomotiv tedarik sanayinde durum biraz daha
karmaşık bir hal alabiliyor.
Bu tabloya yerli otomobil girişimi, elektrikli araçların yaygınlaşması ve uluslararası ticaret savaşları gibi kısmen belirsizlik barındıran diğer belirgin
eğilimler de eklendiğinde, sektörün bu bakış açısıyla irdelenerek tüm bu alanlardaki mevcut durumunun, öngörülerinin ve beklentilerinin ortaya
konması karar alıcılar açısından daha önemli bir hale geliyor.
Bakanlığımız Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sektörel verimlilik analizlerinin ilk örneği olan bu rapor, otomotiv
tedarik sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin yukarıda sayılan alanlara ilişkin sorulara verdikleri yanıtları ve bu yanıtlar üzerinde gerçekleştirilen
çeşitli analizlerden elde edilen bulguları içermektedir. Sektörün mevcut durumuna, potansiyel gelişme alanlarına, öngörülerine ve beklentilerine
dair önemli ipuçları içeren raporun tüm ilgililere faydalı olmasını dileriz.
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Amaç, Kapsam ve Yöntem
Onuncu Kalkınma Planında tanımlandığı şekliyle otomotiv tedarik sanayi, hem motorlu kara taşıtlarını üreten ana sanayi işletmelerinin hem de
kullanımdaki araçların parça yenileme talebine yönelik olarak, ana sanayi işletmelerince belirlenen teknik dokümanlara uygun aksam, parça, modül
ve sistem üreten sanayi koludur.
Otomotiv ana sanayi ile tedarik sanayi arasındaki ilişkiler, tarihsel gelişimi içinde ekonomi politikalarının seyrinden de etkilenerek günümüzdeki durumuna kavuşmuştur. 1980’e kadar ithal ikamesi politikalarının yanı sıra finansal ve teknik desteklerle rekabetten korunan tedarik sanayi, bu tarihten sonra yurtdışı kaynaklı rekabetçi bir döneme girmiştir. 90’ların ilk yarısında uluslararası otomotiv firmalarının global genişleme stratejilerinin
yansımasıyla özellikle birinci seviye tedarik sanayinin teknoloji ve kalite anlamında geliştiği bir dönem yaşanmıştır. Teknoloji düzeyinin artmasını,
tam zamanında üretim ve toplam kalite yönetimi uygulamalarının yoğunlaşması ve yaygınlaşması izlemiştir. 2005’e kadar süren bu dönemi, önce
Ar-Ge ve inovasyon alanlarında gelişimin ve etkinliğin artırılmasının odağa alındığı dönem takip etmiş, nihayet gelişmekte olan küresel otomotiv
eğilimlerine uygun bir yapının hedeflendiği, ulusal teknoloji ve üretim için de somut adımlar atılan günümüze gelinmiştir.
Bu çalışmayla otomotiv tedarik sanayine ilişkin tüm mevcut eğilimleri olabildiğince kapsayan bir bilgi setinin oluşturulması ve sektörle bağlantısı
bulunan karar alıcılar başta olmak üzere konuya ilgi duyan tüm kesimlerin kullanımına sunulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sektörün üretimde verimliliğin artırılması yönündeki taleplere ne derece yanıt verebildiği, potansiyel gelişme alanları, dördüncü sanayi devrimi ve dijital dönüşüm,
yerli otomobil, elektrikli araçların yaygınlaşması ve uluslararası ticaret savaşları gibi gelişmeler karşısındaki durumu, sektörün geleceğe ilişkin
öngörüleri, işletme ölçeğinden ülke ölçeğine yapılması gerekenlere ilişkin görüşleri ve beklentilerine ışık tutulmaya çalışılmıştır.
Çalışma anket uygulanması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv tedarik sanayi işletmelerine uygulanan anket, 2017
yılındaki durumun yanı sıra geleceğe ilişkin 5 yıllık öngörüleri de tespit etmeye dönük sorular içermektedir. Bulguların derlendiği soru formu, Sanayi
ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (SVGM) tarafından tasarlanmış, hizmet alımı yoluyla XSights A.Ş. tarafından sahada uygulanmıştır. Anket uygulanacak işletmelerin belirlenmesinde çalışma boyunca işbirliği içinde bulunulan TAYSAD tarafından temin edilen üye bilgilerinin yanı sıra, Bakanlığımız
Girişimci Bilgi Sistemi veri tabanından süzülerek elde edilen işletme bilgileri de kullanılmıştır. Saha çalışması, SVGM tarafından bu şekilde iletişim
bilgileri sağlanan işletmeler ile CATI (telefonda görüşme yöntemi) yoluyla gerçekleştirilmiş, arzu eden işletmeler çalışmaya kendileriyle paylaşılan
online link üzerinden de katılabilmiştir. Görüşmeler yönetim kademesiyle gerçekleştirilmiş, her işletmede bir yetkiliyle görüşülmüştür.
Saha çalışması sonucunda 407 işletmeyle gerçekleştirilen değerlendirilebilir anket, analiz ve raporlama sürecine alınmıştır. Anket çalışmasından
elde edilen bulguların yanı sıra, Temel Bileşenler Analizi1 ve gerekli görülen durumlarda regresyon analizleri de yapılmış, ülkeler arası girdi-çıktı
tabloları2 üzerinden küresel otomotiv sanayinin geri bağlantıları hesaplanarak uluslararası karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlayacak ilave
bulgular elde edilmiş, tüm bulgular okumakta olduğunuz raporda bir araya getirilmiştir.
Rapor boyunca OEM (Original Equipment Manufacturer – Orijinal Ürün Üreticisi) kısaltması motorlu karayolu taşıtları üreticisi olan otomotiv ana
sanayi işletmesini ifade etmektedir. Otomotiv ana sanayinin taleplerine dönük olarak üretim yapan tedarik sanayi de kendi içinde hiyerarşik bir
1 Temel Bileşenler Analizi, gözlemlerden oluşan bir veri kümesinde muhtemel olarak yüksek korelasyona sahip değişkenleri, temel bileşenler adı verilen düşük seviyede korelasyona sahip
değişkenlere dönüştüren istatistiki bir prosedürdür. Analize ilişkin teknik not, raporun ekinde yer almaktadır.
2 OECD Ülkelerarası Girdi Çıktı Tabloları 2018 sürümü kullanılmıştır.

yapıya sahiptir. Bu yapı raporda birinci, ikinci, üçüncü seviye (Tier 1, Tier 2, Tier 3) tedarikçiler olarak ifade edilmiştir. Birinci seviye tedarikçiler (Tier1) OEM’lere doğrudan üretim yapan, ikinci seviye tedarikçiler (Tier 2) doğrudan OEM’lere satış yapmayıp birinci seviye tedarikçilerin talep ettiği ürünleri üreten tedarikçileri ifade etmektedir. Üçüncü seviye tedarikçiler (Tier3) hammadde, plastik ve metal malzemelerin sağlayıcısı
durumundadır.
Otomotiv ana ve tedarik sanayi arasındaki üretim ilişkileri ise aşağıdaki şekilde3 yer almaktadır.
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3 Şekil, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası “Sektörel Görünüm: Otomotiv Ana ve Yan Sanayi” Raporundan alınmıştır.
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Kendilerini yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi olarak tanımlayan işletmeler (%70), %100 yerli sermayeli
işletmelere göre (%48) anlamlı olarak daha fazla Tier1 (1. Seviye) tedarikçi konumundadırlar.
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Çalışma kapsamındaki işletmelerin çok büyük çoğunluğu yerli işletmedir ve
yarıdan fazlası birinci seviye tedarikçi konumundadır.
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İç aksam, aktarma organları ve şasi ilk üç sırayı paylaşmakla birlikte, işletmeler
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birlikte, işletmeler
oldukça geniş bir
yelpazede ürün
sunmaktadır.

Ciro
İşletmelerin 2017 yılındaki ciroları bir önceki yıla göre ortalama %21 oranında artış göstermiştir.
İşletmelerin sermaye yapısına göre bakıldığında, yabancı ortaklığı olan yerli işletmeler ve yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi olarak tanımlanan işletmeler, cirolarının 2017 yılında %24 oranında arttığını belirtmişlerdir. İşletmelerin tedarik zincirindeki yerine göre Tier 1 tedarikçilerin
%23 oranında ciro artışı yaşadıkları görülmektedir. Ar-Ge personeli çalıştıran işletmeler, 2017 yılında cirolarının anlamlı olarak daha fazla arttığını
belirtmiştir (%88).

- 2017 yılında cironuz bir önceki yıla göre nasıl değişti?
İşletmenin Tedarik Zincirindeki
Yerine Göre

Türkiye içindeki OEM

Diğer

207

127

37

223

184

Ciro Artışı (%)

21

20

24

24

23

19

13

21

20

tedarikçi

40

Tier 3

24

tedarikçi

341

Tier 2

Yabancı bir grubun
Türkiye’deki girişimi

407

tedarikçi

Yabancı ortaklığı olan
yerli işletme

İşletme Sayısı

Tier 1

%100 yerli sermayeli
işletme

Üretimin Satıldığı
Yere Göre

Genel

İşletme Tipine Göre

Çalışan Sayısı
Araştırmaya katılan işletmelerin ortalama çalışan sayısı 333’tür. Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi olan işletmeler ortalamada 606 eleman
çalıştırmaktadır. İhracatçı firmalar da anlamlı olarak daha fazla çalışanla (ortalama 374) faaliyet göstermektedir.
Araştırmaya katılan işletmelerin %40’nın 50-249 arası çalışanı olduğu tespit edilmiştir. 250 ve üzeri çalışan sayısı olan yabancı ortaklı yerli işletmeler %58 ve yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi olarak tanımlanan işletmeler %0), aynı gruptaki %100 yerli sermayeli işletmelere göre anlamlı
olarak daha fazladır.

8

9
İşletmelerin tedarik zincirindeki yerine göre 250 ve üzerinde çalışan sayısına sahip Tier 1 tedarikçi işletmelerin sayısı anlamlı olarak daha fazladır.
Ar-Ge personeli bulundurma durumuna göre 250 ve üzerinde çalışanı olan Ar-Ge personeli bulunduran işletmeler anlamlı olarak daha fazladır
(%40). Üretimin satıldığı yere göre ise yurtiçindeki OEM’e satış yapan ve 10-49 arasında çalışanı olan işletmeler anlamlı olarak daha fazladır.
İşletmelerin %66’sı 2017 yılında çalışan sayısının arttığını belirtmiştir. İşletmelerin geneline bakıldığında 2017 yılında toplam çalışan sayısı ortalama olarak %7,4 düzeyinde artmıştır. 1. ve 2. seviye tedarikçilerin çalışan sayısı, 2017 yılında genel ortalamanın üzerinde anlamlı olarak artış
göstermiştir. Bünyesinde Ar-Ge personeli bulunduran işletmelerin, 2017 yılında personel sayılarında %9,6 oranında ortalamanın üzerinde anlamlı
bir artış görülmüştür.

- İşletmenizde (taşeron dâhil) toplam kaç kişi çalışmaktadır?
İşletmenin Tedarik Zincirindeki
Yerine Göre

Diğer

Türkiye içindeki OEM

Diğer

341

24

40

207

127

37

36

223

184

1-9 çalışan (%)

2

1

8

-

2

1

5

-

3

1

10-49 çalışan (%)

26

28

17

13

22

31

41

19

33

18

50-249 çalışan (%)

40

42

17

38

36

45

41

47

40

40

250+ çalışan (%)

32

28

58

50

40

24

14

33

25

41

Ortalama Çalışan
Sayısı

333

302

341

606

442

191

191

350

299

374

Tier 3

Tier 2

Tier 1

tedarikçi

Yabancı bir grubun
Türkiye’deki girişimi

407

tedarikçi

Yabancı ortaklığı olan
yerli işletme

İşletme Sayısı

tedarikçi

%100 yerli sermayeli
işletme

Üretimin Satıldığı
Yere Göre

Genel

İşletme Tipine Göre

İşletmeleri çalışan sayılarına göre gruplayıp aynı anda tedarik zincirindeki yerlerini de gözlemleyerek daha fazla bilgi edinmek mümkündür. Aşağıdaki grafikte görülebildiği gibi, Türkiye otomotiv tedarik sanayi orta ölçek grubunda yoğunlaşmakla birlikte bütün ölçek gruplarında faaliyet göstermekte ve ağırlıkla OEM’lere doğrudan veya ikinci seviyede tedarik sağlayan işletmelerden oluşmaktadır.

-İşletmelerin
çalışan
sayılarına
göre
tedarik
zincirindeki
yeriyeri
- İşletmelerin
çalışan
sayılarına
göre
tedarik
zincirindeki

>=500
250-499
100-249
50-99
20-49
10-19
1-9
0
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10
Tier 1 tedarikçi

15
Tier 2 tedarikçi

20
Tier 3 tedarikçi

25

30

Diğer

İşletmelerin 2017 yılındaki
ciroları bir önceki yıla göre
Kapasite Kullanım Oranı
ortalama %21 oranında
İşletmelerin %85’i kapasite kullanım oranlarının %50’nin üzerinde olduğunu belirtmiştir. Yabancı ortaklığıartarken
olan
çalışan sayıları %7,4
yerli işletmeler (%74) ve yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi olan işletmelerin (%80) kapasite kullanım
düzeyinde artmıştır. Kapasite
oranları ortalamanın üzerindedir. Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi olan işletmelerin (%80), 2017 yılı
kullanım oranıysa ortalama %69
kapasite kullanım oranlarının %100 yerli sermayeli işletmelere göre (%68) anlamlı olarak yüksektir.
düzeyindedir. İşletmeler mevcut
durumda satışlarının ciro olarak
-2017 yılında kapasite kullanım oranınız ne düzeydeydi?
büyük kısmını
Üretimin yurtiçine yapmaktadır.
10
İşletmenin Tedarik Zincirindeki Yerine
İşletme Tipine Göre

Göre

Satıldığı Yere
Göre

11
Kapasite Kullanım Oranı
İşletmelerin %85’i kapasite kullanım oranlarının %50’nin üzerinde olduğunu belirtmiştir. Yabancı ortaklığı olan yerli işletmeler (%74) ve yabancı
bir grubun Türkiye’deki girişimi olan işletmelerin (%80) kapasite kullanım oranları ortalamanın üzerindedir. Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi
olan işletmelerin (%80), 2017 yılı kapasite kullanım oranlarının %100 yerli sermayeli işletmelere göre (%68) anlamlı olarak yüksektir.

- 2017 yılında kapasite kullanım oranınız ne düzeydeydi?

Diğer

Türkiye içindeki OEM

Diğer

127

37

36

223

184

Ortalama (%)

69

68

74

80

71

69

64

69

68

71

tedarikçi

207

Tier 3

40

tedarikçi

24

Tier 2

341

tedarikçi

407

Tier 1

İşletme Sayısı

Genel

Yabancı bir grubun
Türkiye’deki girişimi

Üretimin Satıldığı
Yere Göre

Yabancı ortaklığı olan
yerli işletme

İşletmenin Tedarik Zincirindeki
Yerine Göre

%100 yerli sermayeli
İşletme

İşletme Tipine Göre

Satış Bölgeleri
İşletmelerin %60’ı satışlarının ciro olarak büyük bölümünü yurtiçine yaptığını belirtmiştir. Bunun içindeki %55’lik kısım, doğrudan Türkiye’deki
OEM’lere yapılan satışları işaret etmektedir. Satışlarının büyük bölümünü yurtdışına yaptığını belirten işletmelerin oranı toplamda %30’un üzerindedir.

rınızın büyük bölümünü
nereyebüyük
yapıyorsunuz?
% nereye yapıyorsunuz? %
- Satışlarınızın
bölümünü
Yurtiçi (OEM)

55

Yurtdışı
Yurtiçi (%50) - Yurtdışı (%50)

6

Yurtiçi

7

Yurtdışı (OEM)

12

29

3
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MALİYETLER,
GİRDİ İTHALATI VE İHRACAT

14

Maliyetlerdeki Değişim
Araştırmaya katılan işletmelerin %88’i 2017 yılında birim maliyetlerinin arttığını belirtmiştir. Birim maliyetler ortalama %20,8 oranında artmıştır.
Tamamen yerli sermayeli işletmelerin birim maliyetleri ortalamanın hemen üzerinde seyrederken (%21,9), yabancı şirketlerin birim maliyetleri
%12,7 artış ile ortalamanın oldukça altındadır.
Yerli işletmelerin birim maliyetleri istatistiki olarak anlamlı düzeyde artmıştır, dolayısıyla %100 yerli sermayeli işletmelerin diğerleriyle karşılaştırıldığında maliyet artışlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 3. seviye tedarikçi olarak nitelendirilen işletmelerin birim maliyetleri %30 ile
anlamlı yükseliş göstermiş, Tier 3 işletmeler görece daha fazla maliyet artışıyla karşı karşıya kalmıştır. Diğer yandan Türkiye’deki OEM’lere satış
yapan işletmelerin birim maliyetleri ise %23 ile anlamlı bir yükseliş göstermiştir.

- 2017 yılında birim maliyetleriniz önceki yıla göre ne kadar arttı?
İşletmenin Tedarik Zincirindeki
Yerine Göre

Diğer

Türkiye içindeki OEM

Diğer

127

37

36

223

184

Artış Oranı
(%)

20,8

21,9

18,3

12,7

20,9

18,7

29,8

18,7

22,8

18,5

tedarikçi

207

Tier 3

40

tedarikçi

24

Tier 2

341

tedarikçi

Yabancı bir grubun
Türkiye’deki girişimi

407

Tier 1

Yabancı ortaklık olan
yerli işletme

İşletme
Sayısı

Genel

14

Ürünlerin Satıldığı
Yere Göre

%100 yerli sermayeli
işletme

İşletme Tipine Göre

)

20,8

21,9

18,3

12,7

20,9

18,7

29,8

18,7

22,8

18,5

15

yet ArtışınınMaliyet
Sebepleri
Artışının Sebepleri

eti artıran faktör
olarak
%82 ile
hammadde
giderlerinin
payının
yüksek olduğu
İşgücü,
Maliyeti
artıran
faktör
olarak %82
ile hammadde
giderlerinin
payınıngözlemlenmiştir.
yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
İşgücü, enerji ve işletme giderlerinin maliyet
artırıcı etkisi,maliyet
hammadde
maliyet
artışları
ile kıyaslandığında
daha düşüktür.
ve işletme giderlerinin
artırıcı
etkisi,
hammadde
maliyet artışları
ile kıyaslandığında daha
tür.
- Maliyet artışlarında en çok hangi gider kalemi etkili oldu? %

et artışlarında en çok hangi gider kalemi etkili oldu? %
Hammadde giderleri

82

İşgücü giderleri

7

Enerji giderleri

5

İşletme giderleri

3

Tüm giderler eşit düzeyde

2

Döviz Kuru

1

15

2017 yılında birim
maliyetler ortalama %
20,8 oranında artmıştır.
Maliyeti artıran en önemli
etmen olarak büyük bir
çoğunlukla hammadde
giderleri
gösterilmektedir.

Girdi İthalatı
Araştırmaya katılan işletmelerin %75’i üretimlerinde kullandıkları girdi kalemlerinin yarısından daha azını ithal etmektedir. Girdi kalemlerinin ortalama %32’si ithal edilmektedir. Toplam girdinin yarısından daha çok ithal girdi kullanan yabancı işletmeler anlamlı olarak daha fazladır. Yabancı
grupların Türkiye’deki girişimlerinde ithal girdi oranları %52 ile anlamlı olarak daha yüksektir.

- 2017 yılında girdilerinizin ne kadarını ithal ettiniz?
İşletmenin Tedarik Zincirindeki
Yerine Göre

Diğer

Türkiye içindeki OEM

Diğer

207

127

37

36

223

184

“Yarıdan Azını” (%)

75

79

75

50

73

76

70

92

76

74

“Yarıdan Fazlasını” (%)

25

21

25

50

27

24

30

8

24

26

32,1

29,4

36,3

52,0

34,1

31,3

35,1

20,3

31,5

32,8

Ortalama İthalat (%)

tedarikçi

40

Tier 3

24

tedarikçi

341

Tier 2

Yabancı bir grubun
Türkiye’deki girişimi

407

tedarikçi

Yabancı ortaklığı olan
yerli işletme

İşletme Sayısı

Tier 1

%100 yerli sermayeli
İşletme

Ürünlerin Satıldığı
Yere Göre

Genel

İşletme Tipine Göre

Tedarikçisi %100 yerli işletmelerin %89’u, üretimde girdi kalemlerinin %50’sinden daha azını ithal etmektedir. Bu durumda; yabancı ortaklığı olan
yerli işletme ve yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi olarak nitelendirilen işletmelerin ithal girdi kalemleri %51’in üzerindedir. Yerli işletmelerde
ithal girdi oranları %29,4 ile ortalamanın (%32,1) biraz altındadır.

16

17
Girdi İthalatına İlişkin Öngörüler
İşletmelerin %56’sı gelecek 5 yıl içerisinde girdi ithalatlarının artacağını öngörmektedir. İşletmeler girdi ithalatında ortalama %12,4 oranında artış
beklenmektedir.

- Önümüzdeki 5 yıllık dönemde girdi ithalatınızda nasıl bir değişiklik bekliyorsunuz?
İşletmenin Tedarik Zincirindeki Yerine
Göre

Diğer

Türkiye içindeki OEM

Diğer

37

36

223

184

“Artar”

56

55

50

68

56

58

54

53

54

59

“Aynı kalır”

30

30

38

25

30

26

35

36

28

32

“Azalır”

14

15

13

8

14

16

11

11

18

9

12,4

11,5

17,8

16,8

12,5

12,2

14,2

10,1

10,3

14,9

Artış Oranı (%)

tedarikçi

127

Tier 3

207

tedarikçi

40

Tier 2

24

tedarikçi

341

İşletme Sayısı

Tier 1

Yabancı bir grubun
Türkiye’deki girişimi

407

Genel

Yabancı ortaklığı olan
yerli işletme

Ürünlerin Satıldığı
Yere Göre

%100 yerli sermayeli
işletme

İşletme Tipine Göre

Girdilerin
ortalama %32’si ithal
edilmektedir. İşletmelerin
yarısından fazlası
gelecekte girdi ithalatının
artacağını
beklemektedir.

İhracat
İşletmelerin %68’i üretimlerinin %50’sinden daha azını ihraç etmektedirler. Genel olarak işletmeler ortalama üretimlerinin %39’unu ihraç etmektedir. Yabancı işletmeler üretimlerinin %50’sinden fazlasını ihraç ederken, yerli işletmelerde bu oran %50’nin altındadır.

- 2017 yılında üretiminizin ne kadarını ihraç ettiniz?

Diğer

Türkiye içindeki OEM

Diğer

36

223

184

“Yarıdan azını” (%)

68

71

58

50

67

76

57

58

93

38

“Yarıdan fazlasını” (%)

32

29

42

50

33

24

43

42

7

63

39,0

37,0

49,1

50,4

38,9

35,1

42,5

49,8

21,8

59,8

Ortalama İhracat (%)

tedarikçi

37

Tier 3

127

tedarikçi

207

Tier 2

40

tedarikçi

24

Tier 1

Yabancı bir grubun
Türkiye’deki girişimi

341

Genel

Yabancı ortaklığı
olan yerli işletme

Ürünlerin Satıldığı
Yere Göre

407

İşletme Sayısı
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İşletmenin Tedarik Zincirindeki Yerine
Göre

%100 yerli sermayeli İşletme

İşletme Tipine Göre

Üretimin
ortalama %39’u ihraç
edilmektedir. İşletmeler
önümüzdeki 5 yıllık
dönemde ihracatlarının
%27 artarak %50’ye
ulaşmasını beklemekte ve
en çok Avrupa ülkeleriyle
ticaretlerini artırmayı
hedeflemektedir.

19
İhracata İlişkin Öngörüler
İşletmelerin %81’i gelecek 5 yıl içerisinde ihracatlarının artacağını öngörmektedir. Beklenen ortalama artış oranı %27 düzeyindedir. İhracatının
artacağını belirten yerli işletmelerin oranı anlamlı olarak daha yüksektir.

- Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ihracatınızda nasıl bir değişim bekliyorsunuz?
İşletmenin Tedarik Zincirindeki Yerine
Göre

Diğer

Türkiye içindeki OEM

Diğer

40

207

127

37

36

223

184

“Artar”

81

83

83

65

82

86

76

69

80

83

“Aynı Kalır”

16

14

13

35

16

11

24

22

17

15

“Azalır”

3

3

4

-

2

3

-

8

3

2

27,0

28,3

28,3
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28,1

28,1

21,8

22,5
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31,3

Artış Oranı (%)
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Ürünlerin Satıldığı
Yere Göre

%100 yerli sermayeli
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İşletme Tipine Göre

Hedef Pazarlar

Hedef Pazarlar

Önümüzdeki beş yıl içinde en fazla pay almak istedikleri ilk üç hedef pazar sorulduğunda araştırmaya katılan
Önümüzdeki beş yıl içinde en fazla pay almak istedikleri ilk üç hedef pazar sorulduğunda araştırmaya katılan işletmeler, çoğunlukla Avrupa ülkeleişletmeler,
çoğunlukla Avrupa ülkeleriyle ticaretlerini arttırmayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. Genel olarak
riyle ticaretlerini arttırmayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. Genel olarak Avrupa %62 oranı ile çoğunlukla hedeflenen pazardır.
Avrupa %55 oranı ile çoğunlukla hedeflenen pazardır.
- Önümüzdeki beş yıl içinde pay almayı hedeflediğiniz en önemli üç pazar hangileridir?

-Önümüzdeki beş yıl içinde pay almayı hedeflediğiniz en önemli üç pazar hangileridir?
Genel
Avrupa
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1. Hedef Pazar
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DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ,
OTOMOBİLİN DEĞİŞİMİ ve
DİJİTALLEŞME

sektörlerine olumlu yansıyacağı beklentisindedir. İşletmelerin %64’ünün beklentisi, söz konusu olumlu
gelişmelerin hâlihazırda üretilmekte olan ürünlerin niteliklerindeki değişimler üzerinden sektöre yansıyacağı
yönündedir. İşletmelerin %62’si ise tamamen yeni pazarların oluşacağı beklentisini taşımaktadır. Teknolojik
gelişmelerin tehdit olarak değil de daha çok bir fırsat olarak görülmesi, sektörün beklenen dönüşüme uyumu
açısından
önemli
görülmektedir.
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ülke

içindeki
bazı tedarikçilerin piyasadan çıkacağı öngörüsü başı çekmektedir. İşletmelerin %37’si de bazı üretim
Gelişmelerin piyasa yapısına etkilerine ilişkin olarak, katılımcıların %46’sı ana sanayi firmalarında konsolidasyon beklemektedir.
birimlerinin ana üreticilerin merkezinin bulunduğu ülkelere geri gideceğini beklemektedir. Dolayısıyla
İşletmelerin
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devriminin sektöre
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beklemektedir. Dolayısıyla dördüncü sanayi devrimi kapsamındaki yeniliklerin genel olarak otomotiv endüstrisinin piyasa yapısında yaratabileceği
değişime ilişkin farkındalığın da yüksek olduğu söylenebilir.
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Dördüncü sanayi devrimi kapsamındaki teknolojik gelişmelerin sektöre
olumlu yansıyacağı beklentisi hâkim olduğu gibi bu gelişmelerin piyasa

Dördüncü sanayi
devrimi kapsamındaki
teknolojik gelişmelerin
sektöre olumlu yansıyacağı
beklentisi hâkim olduğu
gibi bu gelişmelerin piyasa
yapısında yaratabileceği
değişikliklere ilişkin
farkındalık da
yüksektir.

Takip Edilen Küresel Yenilik Eğilimleri
Ürün yeniliklerinde özellikle hangi eğilimleri takip ettikleri sorulduğunda çalışmaya katılan işletmelerin %45’i
23
üretimde hafif malzemeler ve karbondioksit emisyonu azaltımı yöntemlerindeki gelişmeleri takip ettiklerini
belirtmişlerdir. Bu konuda küresel trendleri takip ettiklerini belirten işletmeler arasında, üretimde dijitalleşme
Takip Edilen Küresel Yenilik Eğilimleri
(%46), dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin ve elektrikli araç üretimin üretim süreçleri üzerinde etkisi
Ürün yeniliklerinde
özellikle hangi
takip daha
ettikleri
sorulduğunda çalışmaya katılan işletmelerin %45’i üretimde hafif malzemeler ve
olacağını
savunan işletmeler
(%50) eğilimleri
anlamlı olarak
fazladır.
karbondioksit emisyonu azaltımı yöntemlerindeki gelişmeleri takip ettiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda küresel trendleri takip ettiklerini belirten

İşletmelerin
%35’i ise
herhangi
bir küresel
gelişmeyi
takipsanayi
etmediklerini
beyan etmişlerdir.
işletmeler arasında,
üretimde
dijitalleşme
(%46),
dördüncü
devrimi teknolojilerinin
ve elektrikli araç üretimin üretim süreçleri üzerinde etkisi
olacağını savunan işletmeler (%50) anlamlı olarak daha fazladır.

Küresel eğilimlerin takibinde hafifletme ve sürdürülebilirlik temasının ön plana çıktığı görülmekle birlikte,
İşletmelerin %35’i
ise herhangi
küresel
gelişmeyi
takip etmediklerini
etmişlerdir.
bağlantılılık
ve otonom
sürüşebir
ilişkin
yeniliklerin
görece
daha az takipbeyan
ediliyor
oluşu dikkat çekicidir. Kayıtsız
kalınamayacak
bir dönüşümün
eşiğindeveolan
otomotiv sektörüyle
bağlantılı
olan bubirlikte,
işletmelerin
Küresel eğilimlerin
takibinde hafifletme
sürdürülebilirlik
temasının doğrudan
ön plana çıktığı
görülmekle
bağlantılılık ve otonom sürüşe ilişkin
hatırı
sayılır
bir
oranının
ürün
yeniliklerinde
herhangi
bir
küresel
eğilimi
takip
etmediklerini
belirtmiş
olmaları
yeniliklerin görece daha az takip ediliyor oluşu dikkat çekicidir. Kayıtsız kalınamayacak bir dönüşümün eşiğinde
olan otomotiv sektörüyle doğrudan
da
dikkat çekici
bulunmuştur.
bağlantılı
olan bu
işletmelerin hatırı sayılır bir oranının ürün yeniliklerinde herhangi bir küresel eğilimi takip etmediklerini belirtmiş olmaları da
dikkat çekici bulunmuştur.

- İşletmenizde ürün yeniliği yapmak amacıyla hangi küresel eğilimleri takip ediyorsunuz? %

-İşletmenizde ürün yeniliği yapmak amacıyla hangi küresel eğilimleri takip ediyorsunuz? %
Hiçbiri

35

Ebat büyültme (upsizing) ve motor etkinliği

11

Araç içi bağlantı ve dijital bilgi-eğlence sistemi [Connected
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Otonom sürüş
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Güvenlik, sürüş yardımcıları vb.
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Ebat küçültme (downsizing) ve motor etkinliği
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Hafif malzemeler, CO2 emisyon azaltımı
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Özellikle sürdürülebilirlik temasına ilişkin küresel yeniliklerin takip edildiği
görülmekle birlikte, bağlantılılık ve otonom sürüşe ilişkin yeniliklerin görece
daha az takip edilmesi ve işletmelerin hatırı sayılır bir kısmının ise bu

Özellikle
sürdürülebilirlik temasına
ilişkin küresel yeniliklerin
takip edildiği görülmekle
birlikte, bağlantılılık ve
otonom sürüşe ilişkin
yeniliklerin görece daha az
takip edilmesi ve işletmelerin
hatırı sayılır bir kısmının
ise bu yenilikleri hiç takip
etmiyor oluşu
dikkat çekicidir.

Dördüncü Sanayi Devriminin Üretim Süreçlerine Doğrudan Etkisi
Beklendiği gibi işletmelerin %91’i üretimde dijitalleşme ve dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin hayata
geçmesinin üretim süreçlerini etkileyeceği düşüncesindedir. Ar-Ge personeli bulunan işletmeler (%94),
dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin hayata geçmesinin üretim süreçlerini daha fazla etkileyeceğini
Dördüncü Sanayi Devriminin Üretim Süreçlerine Doğrudan Etkisi
düşünmektedir.

Beklendiği gibi işletmelerin %91’i üretimde dijitalleşme ve dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin hayata geçmesinin üretim süreçlerini etkileye-

Araştırmaya
katılan işletmeler,
dördüncü
sanayi
devrimi %94’ü,
teknolojilerinin
durumunda üretim
ceği düşüncesindedir.
Ar-Ge personeli
bulunan
işletmelerin
dördüncühayata
sanayi geçmesi
devrimi teknolojilerinin
hayata geçmesinin üretim süreçlerini
daha fazla etkileyeceğini
düşünmektedir.
süreçlerinde
öncelikle özel
yazılımlara, büyük ölçekli makine/teknoloji yatırımlarına, büyük ölçekli bilgi
teknolojisi yatırımlarına, farklı beceri ve yetkinliklere sahip personele ve ileri teknoloji ile üretilen malzemelere
Araştırmaya katılan işletmeler, dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin hayata geçmesi durumunda üretim süreçlerinde öncelikle özel yazılımlaolan
ihtiyaçların
düşünmektedir.
ra, büyük
ölçekli artacağını
makine/teknoloji
yatırımlarına, büyük ölçekli bilgi teknolojisi yatırımlarına, farklı beceri ve yetkinliklere sahip personele ve ileri
teknoloji ile üretilen malzemelere olan ihtiyaçların artacağını düşünmektedir.
Bununla
birlikte işletmelerin yaklaşık %50’si üretim süreçlerinde dönüşüm yaşanması halinde ihtiyaç
duyacakları
unsurlara
bağlı bulundukları
anaüretim
üreticisüreçlerinde
tarafından karar
verileceğini
beyan
etmektedir.
Bununla birlikte
işletmelerin
yaklaşık %50’si
dönüşüm
yaşanması
halinde
ihtiyaç duyacakları unsurlara bağlı bulundukları ana
üretici tarafından karar verileceğini beyan etmektedir.

- Üretimde dijitalleşme ve dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin hayata geçmesinin üretim süreçleriniz

-Üretimde dijitalleşme ve dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin hayata geçmesinin üretim süreçleriniz
üzerinde ne gibi etkileri olmasını bekliyorsunuz? %
üzerinde ne gibi etkileri olmasını bekliyorsunuz? %
İleri teknoloji ile üretilen malzemelere ihtiyacımız
olacaktır
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İhtiyaçlara tedarikçisi olduğumuz OEM seviyesinde karar
verilmektedir
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Farklı becerileri olan kişilere ihtiyacımız olacaktır
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Büyük miktarda bilgi teknolojileri yatırımları gerekecektir
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Büyük miktarda makine/teknoloji yatırımı yapmamız
gerekecektir
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Özel yazılımlara ihtiyacımız olacaktır
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İşletmelerin kayda değer bir çoğunluğu üretim süreçlerinin dijitalleşmeden
doğrudan etkileneceği ve büyük miktarda yatırım yapmaları gerekeceği
24
düşüncesindedir.

İşletmelerin
kayda değer bir çoğunluğu
üretim süreçlerinin
dijitalleşmeden doğrudan
etkileneceği ve büyük
miktarda yatırım
yapmaları gerekeceği
düşüncesindedir.

Katılımcılara işletmeleri için önümüzdeki 5 yıl içinde hangi teknolojilerin stratejik önem taşıyacağı
sorulduğunda, %76’sı Robotik alanındaki gelişmeleri işaret etmiştir. Endüstriyel robotların satışları genel olarak
artma eğilimindeyken insanlarla yan yana çalışabilen yeni nesil robotların da niteliği giderek artmakta ve
maliyeti ise düşmektedir.
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Yakın Gelecekte Stratejik Öneme Sahip Olacak Teknolojiler

Verilen yanıtlarda Robot teknolojilerini, %53 oranıyla esnek ve değişken ürün bandı izlemektedir. Ürünlerin
Katılımcılara işletmeleri
için önümüzdeki
5 yıl içindeher
hangi
önem taşıyacağı sorulduğunda,
özelleştirilmesinin
ötesinde,
içeriği ve işlevleriyle
bir teknolojilerin
birey için ayrıstratejik
ayrı kişiselleştirilmesine
yönelimine %76’sı Robotik alanındaki gelişmeleri
işaret
etmiştir.
Endüstriyel
robotların
satışları
genel
olarak
artma
eğilimindeyken
insanlarla
yan
yana çalışabilen yeni nesil robotların da
hizmet eden bir unsur olarak üretimde esnekliğin artması önem taşımaktadır.
niteliği giderek artmakta ve maliyeti ise düşmektedir.

Çalışmaya katılan işletmeler tarafından stratejik önemde görülen üçüncü teknolojik gelişme alanı ise %44
Verilen yanıtlarda Robot teknolojilerini, %53 oranıyla esnek ve değişken ürün bandı izlemektedir. Ürünlerin özelleştirilmesinin ötesinde, içeriği ve
oranıyla ileri malzemeler olmuştur. Malzeme teknolojisindeki gelişmelerin, -akıllı olsun olmasın- daha işlevsel,
işlevleriyle her bir birey için ayrı ayrı kişiselleştirilmesi yönelimine hizmet eden bir unsur olarak üretimde esnekliğin artması önem taşımaktadır.
daha dayanıklı, daha hafif, daha karmaşık vb. ürünler üretilebilmesini olanaklı kılacağı beklenmektedir.
Çalışmayahafif
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olanaklı kılacağı beklenmektedir. Özellikle hafif ancak yüksek dayanımlı metaller ve yüksek performanslı alaşımlar gibi ileri malzemelerin ulaştırma
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beklentilermaliyet,
arasındadır.
avantaj sağlayan ve giderek gelişen eklemeli üretim yönteminin de %41 ile dördüncü sırada geldiği
Küçük ölçekli üretimde ve prototip yapımında maliyet, hız, karmaşıklık düzeyi gibi birçok unsur bakımından avantaj sağlayan ve giderek gelişen
görülmektedir.
eklemeli üretim yönteminin de %41 ile dördüncü sırada geldiği görülmektedir.
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Robot teknolojilerinin önümüzdeki 5 yıl içinde sektör için stratejik önem
taşıyan başat teknoloji alanı olacağı beklenmektedir.

Robot
teknolojilerinin
önümüzdeki 5 yıl içinde
sektör için stratejik
önem taşıyan başat
teknoloji alanı olacağı
beklenmektedir.

Aşağıdaki grafik, işletmelerce söz konusu teknolojilerin stratejik olarak önemli görülmeleri arasındaki bağlantıların yoğunluğunu göstermektedir.
Herhangi iki teknolojinin stratejik olarak önemli görülmeleri arasındaki korelasyonun yüksekliği, ilgili kutunun renginin koyuluğu ile gösterilmiştir.
Görüldüğü gibi en kuvvetli ikili ilişkiler, siber güvenlik ile diğer alanlar arasında tespit edilmiştir. Robotik, işletmelerin en yüksek yoğunlukla önem
verdiği teknoloji olsa da diğer alanlarla arasında ilişki kurulmamıştır. Grafikte renk ile gösterilen tüm ilişkiler istatistiki olarak da anlamlılık sağlamaktadır.

- Yeni Teknoloji Alanlarının İşletme İçin Stratejik Önemde Görülmesi İlişkileri
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Dördüncü Sanayi Devrimi Teknolojilerinin Sektörde Yaygınlaşma Süresi
Araştırmaya katılan işletmelerin %38’i Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamındaki çeşitli teknolojilerin ancak 5
yıldanDördüncü
daha uzun bir
süre sonra
faaliyetlerinin
bir parçası olabileceğini
%6’sı Süresi
ise hali hazırda kısmen
Sanayi
Devrimi
Teknolojilerinin
Sektörde belirtirken,
Yaygınlaşma
bu teknolojileri uyguladıklarını belirtilmiştir.
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Araştırmaya katılan işletmelerin %38’i Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamındaki çeşitli teknolojilerin ancak 5 yıldan daha uzun bir süre sonra faaliyetlerinin
bir Devrimi
parçası olabileceğini
belirtirken,
%6’sı ise hali
kısmenbaşlayacaklarını
bu teknolojileri uyguladıklarını
belirtmiştir.
Dördüncü
Sanayi
teknolojilerini
bilfiil kullanmaya
1-2hazırda
yıl içerisinde
belirten yabancı

ortaklı
yerli işletmeler
anlamlı teknolojilerini
olarak daha fazladır.
Yine 5 yıl ve
uzun sürebaşlayacaklarını
sonra başlayacaklarını
belirtenortaklı yerli işletmeler anlamlı olarak
Dördüncü
Sanayi Devrimi
bilfiil kullanmaya
1-2daha
yıl içerisinde
belirten yabancı
işletmeler
arasındaYine
Ar-Ge
bulunmayan
işletmeler
anlamlıbelirten
olarak daha
fazladır.
daha fazladır.
5 yılpersoneli
ve daha uzun
süre sonra
başlayacaklarını
işletmeler
arasında Ar-Ge personeli bulunmayan işletmeler anlamlı olarak
daha fazladır.

- Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmelerin ne zaman faaliyetlerinizin bir parçası

-Dördüncü
Devrimi
kapsamındaki gelişmelerin ne zaman faaliyetlerinizin bir parçası haline
halineSanayi
gelmesini
bekliyorsunuz?
gelmesini bekliyorsunuz?
Şu an uygulanıyor
6%

Hiç bir zaman
1%

1-2 yıl içinde
21%
5 yıldan uzun süre
sonra
38%

3-5 yıl içinde
34%

İşletmelerin çok önemli bir çoğunluğu dördüncü sanayi devrimi kapsamındaki
teknolojileri üç ila beş yıl sonrasından başlayarak uygulamaya

İşletmelerin çok önemli
bir çoğunluğu dördüncü
sanayi devrimi kapsamındaki
teknolojileri üç ila beş yıl
sonrasından başlayarak
uygulamaya alabileceklerini
düşünmektedir. 5 yıl ve daha
uzun süreleri işaret eden
işletmeler arasında
Ar-Ge personeli bulunmayan
işletmeler anlamlı olarak
daha fazladır.

%32’si ise bu konuda herhangi bir dezavantajlarının olmadığını belirtmişlerdir.
%100 yerli olan ve Türkiye içindeki OEM’e satış yapan işletmeler, dönüşümü sağlayabilecek bir sermaye
yeterliliğinin olmamasını (%35), 3. Seviye tedarikçi konumundaki işletmeler ise bir değer zincirinde yer
almamalarını
(%14)
anlamlı olarak,
Dördüncü
Sanayi Devrimine
geçişte bir
olarak görmektedirler.
Dördüncü
Sanayi
Devrimine
Geçişte
İşletmelerin
Avantajları
ve dezavantaj
Dezavantajları
-Dördüncü
SanayiSanayi
Devrimine
geçişte
işletmenizin
avantajları
ve dezavantajları
nelerdir?açısından kendilerini değerlendirmeleri istendiİşletmelerin
Dördüncü
Devrimi
kapsamında
öngörülen
dönüşüme
hazır bulunma düzeyleri
ğinde, %61’i Dördüncü Sanayi Devrimine geçişte hızlı dönüşüm sağlayabilecek bir üretim yapıları olduğunu ifade etmişlerdir. İşletmelerin %10’u
Avantajlar
ise bu dönüşümü kolaylaştırıcı herhangi bir avantajları
olmadığını %
belirtmektedirler.

Avantajlar %

İşletmemizin avantajı yoktur.

10

Tedarikçilerimizin dönüşüme uyum sağlayacak yeterlilikleri
var.
Çalışanlarımızın yetkinlikleri bu dönüşümü sağlayacak
yeterlilik ve esneklikte.

33
41

Dönüşümü sağlayabilecek bir sermaye yeterliliğimiz var.

44

Alıcılarımızın dönüşüme uyum sağlayacak yeterlilikleri var.

51

Bir değer zincirinde yer alıyoruz ve bu değer zincirindeki
konumumuz iyi.

51

Hızlı dönüşüm sağlayabilecek bir üretim yapımız var.

61

0
10 %
Dezavantajlar
Bir değer zincirinde yer almak, bu değer zincirindeki
konumumuzun olumsuz olması

Dezavantajlar %
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Bir değer zincirinde yer almamak

7

Alıcılarımızın dönüşüme uyum sağlayacak yeterliliklerinin
olmaması

13

Hızlı dönüşüm sağlayabilecek bir üretim yapısı eksikliği

18

Çalışanların yetkinliklerinin bu dönüşüm için yeterli ve esnek
olmaması

30

İşletmemizin dezavantajı yoktur

32

Dönüşümü sağlayabilecek bir sermaye yeterliliğinin
olmaması
Tedarikçilerimizin dönüşüme uyum sağlayacak
yeterliliklerinin olmaması
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İşletmeler
ekseriyetle dördüncü
sanayi devrimine geçişte hızla
dönüşebilme kabiliyetine
sahip oldukları görüşündedir.
Sermaye yeterliliğine ilişkin
beyanlarda yabancı ortaklı
işletmeler lehine görülen
fark çarpıcıdır.

ktrikli
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Öne çıkan bir bulgu olarak, yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi niteliğindeki işletmeler, %65 oranında bu dönüşümü sağlayacak bir sermaye
yeterliliklerinin olduğunu ifade etmişlerdir.
Diğer yandan işletmelerin %36’sı kendi tedarikçilerinin dönüşüme uyum sağlayacak yeterliliklerinin olmamasını, Dördüncü Sanayi Devrimine geçişte bir dezavantaj olarak görmektedir. Buna karşın işletmelerin %32’si ise bu konuda herhangi bir dezavantajlarının olmadığını belirtmişlerdir.
%100 yerli olan ve Türkiye içindeki OEM’e satış yapan işletmeler, dönüşümü sağlayabilecek bir sermaye yeterliliğinin olmamasını (%35), 3. Seviye
tedarikçi konumundaki işletmeler ise bir değer zincirinde yer almamalarını (%14) anlamlı olarak, Dördüncü Sanayi Devrimine geçişte bir dezavantaj
olarak Üretim
görmektedirler.
Araçların
Yapısına Etkisi

Araçların
Üretim
Yapısına
Etkisi
trikli araçlarınElektrikli
yaygınlaşmasıyla
kullanılan
parçaların
yapısının
da değişim geçirmesi ve tedarik sanayinde
una bağlı bazıElektrikli
değişimler
yaşanması
beklenmektedir.
Batarya
gibi ortaya
çıkacak
talepler
de tekve
başına
araçların
yaygınlaşmasıyla
kullanılan
parçaların
yapısının
da yeni
değişim
geçirmesi
tedarik sanayinde de buna bağlı bazı değişimler yaşanönemli maliyetması
unsurlarından
birisiBatarya
haline gelerek
önemli
bir pazar
potansiyeli
oluşturacaktır.
Bu konudaki
beklenmektedir.
gibi ortaya
çıkacak
yeni talepler
de tek
başına en önemli
maliyet unsurlarından birisi haline gelerek önemli bir pazar
potansiyeliaraştırmaya
oluşturacaktır.
Bu konudaki
beklentileri
araştırmaya
katılan işletmelerin
entileri sorulduğunda
katılan
işletmelerin
%56’sısorulduğunda
elektrikli araçların
yaygınlaşmasının
kendi %56’sı elektrikli araçların yaygınlaşmasının kendi
üretim
yapılarını
da
değiştireceğini
beklediklerini
ifade
etmiştir.
im yapılarını da değiştireceğini beklediklerini ifade etmiştir.

- Elektrikli
araçların
üretim
ktrikli araçların
yaygınlaşması
üretimyaygınlaşması
yapınızı değiştirir
mi? yapınızı değiştirir mi?

Hayır, değişmez
44%

Evet, üretim yapısı
değişir
56%

Elektrikli araçların yaygınlaşmasının üretim yapısını değiştireceğini öngören bu işletmelerin, dördüncü sanayi devriminin üretimlerini etkileyeceği

trikli araçlarınyönündeki
yaygınlaşmasının
üretim yapısını değiştireceğini öngören bu işletmelerin, dördüncü sanayi
kanaatleri de diğerlerine göre yüksektir. Yine Ar-Ge personeli bulunan işletmelerde elektrikli araçların üretim yapısında değişikliğe yol
riminin üretimlerini
etkileyeceği
yönündeki
kanaatleri
diğerlerine göre yüksektir. Yine Ar-Ge personeli
açacağı inancı anlamlı
olarak daha
yüksektirde(%61).
unan işletmelerde elektrikli araçların üretim yapısında değişikliğe yol açacağı inancı anlamlı olarak daha
sektir (%61). Bununla birlikte işletmelerin sadece %35’i üretim yapılarında elektrikli araç üretimine yönelik değişiklikler yapacaklarını belirtmektedir. Bu konu
işletmelerin %32’sinin henüz gündeminde değildir, %20’si ise üretim yapısının değişmesi gerektiğini düşünmemektedir, %13’ü ise bir değişiklik

planlamamaktadır.
deyişle firmaların
%65’inin
elektrikli araçların
üretim yapılarına etkilerine ilişkin herhangi bir girişimi bulununla birlikte yapmayı
işletmelerin
sadece %35’i Başka
üretimbiryapılarında
elektrikli
araç üretimine
yönelik değişiklikler
mamaktadır.
acaklarını belirtmektedir. Bu konu işletmelerin %32’sinin henüz gündeminde değildir, %20’si ise üretim
sının değişmesi gerektiğini düşünmemektedir, %13’ü ise bir değişiklik yapmayı planlamamaktadır. Başka
deyişle firmaların %65’inin elektrikli araçların üretim yapılarına etkilerine ilişkin herhangi bir girişimi
unmamaktadır.

ktrikli araçlara yönelik üretim yapınızda değişiklik planlarınız nelerdir? %

yapacaklarını belirtmektedir. Bu konu işletmelerin %32’sinin henüz gündeminde değildir, %20’si ise üretim
yapısının değişmesi gerektiğini düşünmemektedir, %13’ü ise bir değişiklik yapmayı planlamamaktadır. Başka
bir deyişle firmaların %65’inin elektrikli araçların üretim yapılarına etkilerine ilişkin herhangi bir girişimi
bulunmamaktadır.
- Elektrikli araçlara yönelik üretim yapınızda değişiklik planlarınız nelerdir? %

-Elektrikli araçlara yönelik üretim yapınızda değişiklik planlarınız nelerdir? %
Üretim yapımızda buna bağlı değişiklikler yapmayı
planlamıyoruz.

3

Üretim yapımızın değişmesi gerektiğini düşünmüyoruz.

9
5

15

Bu konuyu henüz gündemimize almadık.

16

16

Üretim yapımızda buna bağlı değişiklikler yapmayı
planlıyoruz.
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Hayır

Üretim
yönelik
değişiklikler
yapacaklarını
belirten
Ar-Ge
personeli
bulunan
işletmeler anlamlı olarak
Üretim yapısında
yapısındaelektrikli
elektrikliaraç
araçüretimine
üretimine
yönelik
değişiklikler
yapacaklarını
belirten
Ar-Ge
personeli
bulunan
daha fazladır
(%40).olarak daha fazladır (%40).
işletmeler
anlamlı

Elektrikli araçların üretim yapılarını değiştireceği beklentisinde olan işletmeler
çoğunlukta olmakla birlikte, bunların arasında henüz bu değişime dönük herhangi
bir önlem almayı planlamayan işletmeler de çoğunluktadır.
29

30

Elektrikli araçların
üretim yapılarını
değiştireceği beklentisinde
olan işletmeler çoğunlukta
olmakla birlikte, bunların
arasında henüz bu değişime
dönük herhangi bir önlem
almayı planlamayan
işletmeler de
çoğunluktadır.

4. AR-GE, ÜR-GE ve TASARIM
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AR-GE, ÜR-GE ve
TASARIM

Ar-Ge ve Ür-Ge Faaliyetleri
İşletmelerin %80’i Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyeti yürütmektedir. Yapılan ekonometrik analiz, Ar-Ge faaliyeti
Ar-Ge
ve Ür-Ge
Toplamın
%62’si
Ar-Ge veFaaliyetleri
Ür-Ge faaliyetlerini içinde bulundukları yürüten işletmelerin verimliliklerinin
Yapılan ekonometrik analiz, Ar-Ge faaliyeti
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu
değerİşletmelerin
zinciriyle entegre
biçimde
yürüttüklerini
ifade etmektedir.
%80’i Ar-Ge
ve Ür-Ge
faaliyeti yürütmektedir.
Toplamıngöstermektedir.
%62’si Ar-Ge ve
Ür-Ge
fayürüten işletmelerin verimliliklerinin
Ar-Ge faaliyetini
İşletmelerin
%18’i
bu bulundukları
faaliyetleri değer
bağımsız
olarakentegre
yürüttüklerini,
aliyetlerini
içinde
zinciriyle
biçimde yürüttüklerini
ifade
etmektedir.
işletmenin içinde bulunduğu değer anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu
%20’siİşletmelerin
ise herhangi
bir bu
Ar-Ge
ve Ür-Ge
faaliyeti
yürütmediklerini
%18’i
faaliyetleri
bağımsız
olarak
yürüttüklerini, %20’si
ise herhangi
bir Ar-Ge
ve
zinciriyle
entegre şekilde
yürütmenin
göstermektedir. Ar-Ge faaliyetini işletmenin
beklenenin
aksine
verimlilik
açısından
Ür-Ge
faaliyeti
yürütmediklerini
ifade
etmiştir.
ifade etmiştir.
içinde bulunduğu değer zinciriyle entegre
- Ar-Ge
ve Ür-Ge
faaliyetlerinizi
nasıl yürütüyorsunuz?
-Ar-Ge
ve Ür-Ge
faaliyetlerinizi
nasıl yürütüyorsunuz?
Bağımsız
yürütüyoruz
18%

anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür.
şekilde yürütmenin beklenenin aksine
verimlilik açısından anlamlı bir fark
yaratmadığı görülmüştür.

Entegre biçimde
yürütüyoruz
62%

Ar-Ge/Ür-Ge faaliyeti
yürütmüyoruz
20%

Tier 1 tedarikçi konumundaki işletmelerin Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini içinde bulundukları değer
Veri madenciliği
ve analizi
esnekile
veesnek ve Tier 1 (1. Seviye) tedarikçi konumundaki işletmelerin Ar-Ge ve ÜrVeri madenciliği
veile
analizi
zinciriyle içinde
entegrebulundukları
biçimde yürütme
eğilimleri
daha entegre
yüksektir (%66). Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetledeğişendeğişen
ürün bandı
ve
Ge faaliyetlerini
değer
zinciriyle
ürünyöntem
bandı yöntem
ve teknolojilerini
rini yürütmeyenler arasında; Tier 3 tedarikçi konumundaki işletmeler (%46) ve Türkiye içindeki
teknolojilerini işletmesi için kritik gören
biçimde yürütme eğilimleri daha yüksektir (%66). Ar-Ge ve Ür-Ge
işletmesi için kritik gören işletmelerin Ar-Ge
işletmelerin Ar-Ge yapma ihtimalinin daha
OEM’e satış yapan işletmeler (%27) anlamlı olarak daha fazladır.
yapma ihtimalinin daha yüksek olduğu faaliyetlerini
tespit
yürütmeyenler arasında; Tier 3 (3. Seviye) tedarikçi
yüksek olduğu tespit edilmiştir.
edilmiştir.
konumundaki işletmeler (%46) ve Türkiye içindeki OEM’e satış

yapan işletmeler (%27) anlamlı olarak daha fazladır.

Ar-Ge Personeli
İşletmelerin %63’ü Ar-Ge çalışanı bulundurmaktadır. Yerli işletmelerin %65’inde, yabancı ortaklı olan yerli
32
işletmelerin
ise %67’sinde Ar-Ge personeli bulunmaktadır. Ancak işletme tipine göre bu oranlar arasında
anlamlı farklılık bulunmamaktadır. İçinde bulundukları değer zinciriyle entegre olsun ya da olmasın Ar-Ge ya
da Ür-Ge faaliyeti yürüttüğünü söyleyen işletmelerin %25’nin yalnızca bu faaliyete özgü görevlendirilmiş
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-Yalnızca Ar-Ge ile görevli personel çalıştırıyor musunuz?

Ar-Ge Personeli
İşletmelerin %63’ü Ar-Ge personeli istihdam etmektedir. Yerli işletmelerin %65’inde, yabancı ortaklı olan yerli işletmelerin ise %67’sinde Ar-Ge
personeli bulunmaktadır.Hayır
Ancak işletme tipine göre bu oranlar arasında anlamlı
farklılık bulunmamaktadır. İçinde bulundukları değer zinciriyle
Evet
37% Ar-Ge ya da Ür-Ge faaliyeti yürüttüğünü söyleyen 63%
entegre olsun ya da olmasın
işletmelerin %25’nin yalnızca bu faaliyete özgü görevlendirilmiş
personeli bulunmadığı görülmektedir.

Ar-Ge ile görevli personel çalıştırıyor musunuz?

- Yalnızca Ar-Ge ile görevli personel çalıştırıyor musunuz?

Hayır
37%

Evet
63%

Sektörün çoğunluğu Ar-Ge personeli çalıştırmakta ve Ar-Ge ve tasarım
faaliyetlerini içinde bulundukları değer zinciriyle entegre biçimde yürütmektedir.

Yerli-yabancı işletmelerin Ar-Ge yapma oranları arasında bir farklılık görülmezken, işletmenin değer
Yerli-yabancıyerine
işletmelerin
Ar-Ge yapma
oranları
arasında bir Aşağıdaki
farklılık görülmezken,
işletmenin
değer
zincirindeki
zincirindeki
göre sonucun
değiştiği
görülmektedir.
grafikte, değer
zincirinde
nihai
üreticiyeyerine göre sonucun değiştiği görülmektedir.
Aşağıdaki
grafikte,
değer
zincirinde
nihai
üreticiye
yakınlaştıkça
Ar-Ge
yapma
oranın
değiştiği
görülebilmektedir.
rün çoğunluğu
Ar-GeAr-Ge
personeli
ve Ar-Ge ve tasarım
yakınlaştıkça
yapma çalıştırmakta
oranın değiştiği görülebilmektedir.

etlerini içinde
bulundukları
değer zinciriyle
entegre
biçimde
yürütmektedir.
- İşletmenin
DeğerZincirindeki
Zincirindeki
Yeri
Ar-Ge
Uygulama
Oranı
-İşletmenin
Değer
Yeri
veve
Ar-Ge
Uygulama
Oranı
% %
Diğer

17

83

ancı işletmelerin Ar-Ge yapma oranları arasında bir farklılık görülmezken, işletmenin değer
eki yerine göre sonucun değiştiği görülmektedir. Aşağıdaki grafikte, değer zincirinde nihai üreticiye
Tier oranın
3
kça Ar-Ge yapma
değiştiği görülebilmektedir.
46
54

nin Değer Zincirindeki Yeri ve Ar-Ge Uygulama Oranı %
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17

23

83

Tier 1

17

46
0

10

10

83
20

30

40
Ar-Ge Yapmayan
77

23

17

77

Tasarım Faaliyetleri

83

54
50

60

70

80

90

100

Ar-Ge Yapan

İşletmelerin %63’ü tasarım faaliyetlerini içinde bulundukları değer zinciriyle entegre biçimde yürütmektedir.
Buna20karşın %22’si
ise tasarım
faaliyeti
yürütmediklerini
Araştırmaya
katılanların %14’ü tasarım
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Sektörün
çoğunluğu
Ar-Ge personeli
çalıştırmakta ve Ar-Ge ve
tasarım faaliyetlerini içinde
bulundukları değer
zinciriyle entegre
biçimde
yürütmektedir.

Tasarım Faaliyetleri
İşletmelerin %64’ü tasarım faaliyetlerini içinde bulundukları değer zinciriyle entegre biçimde yürütmektedir. Buna karşın %22’si ise tasarım faaliyeti yürütmediklerini belirtmiştir. Araştırmaya katılanların %14’ü tasarım faaliyetlerini bağımsız olarak yürüttüklerini ifade etmiştir.

- Tasarım
faaliyetlerinizi
yürütüyorsunuz?
-Tasarım
faaliyetlerinizi
nasılnasıl
yürütüyorsunuz?
Bağımsız olarak
yürütüyoruz
14%

Tasarım faaliyeti
yürütmüyoruz
22%

Entegre
biçimde
yürütüyoruz
64%

1 tedarikçikonumundaki
konumundaki işletmeler,
içinde bulunulan
TierTier
1 tedarikçi
işletmeler,tasarım
tasarımfaaliyetlerini
Ekonometrik analiz, tasarım faaliyeti
yürüten işletmelerin
Ekonometrik
analiz, tasarım faaliyeti yürüten işletmelerin
değer zinciri ile entegre biçimde yürütme eğilimindedir (%67). Tasarım faaliyetyüksek olduğunu
faaliyetlerini içinde bulunulan değer zinciri ile verimliliklerinin anlamlı düzeyde daha
verimliliklerinin
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu
leri yürütmeyenler arasında; Tier 3 tedarikçi konumundaki işletmeler (%46) ile
işletmelerin
göstermektedir.
Tasarım faaliyeti yürüten işletmelerin
entegre biçimde yürütme eğilimindedir (%67). göstermektedir. Tasarım faaliyeti yürüten
Türkiye içindeki OEM’e satış yapan işletmeler (%26) anlamlı
olarak daha
fazladır.
verimliliklerinde
gözlenen
pozitif farkın
ölçek, yerli/yabancı
verimliliklerinde
Tasarım faaliyetleri yürütmeyenler arasında; Tier 3 işletme, yerli/yabancı tedarikçi, OEM’le çalışmadan gözlenen pozitif farkın ölçek, yerli/
yabancı işletme, yerli/yabancı tedarikçi, OEM’le çalışmadan
tedarikçi konumundaki işletmeler (%46) ile Türkiye kaynaklanan pozitif veya negatif temel
etkilerin %7
üstünde
kaynaklanan
pozitif
veya negatif temel etkilerin %7 üstünde
içindeki OEM’e satış yapan işletmeler (%26) anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
olduğu tespit edilmiştir.
olarak daha fazladır.
Ayrıca işletmenin içinde bulunduğuAyrıca
değer işletmenin
zinciriyle birlikte
içinde bulunduğu değer zinciriyle birlikte
tasarım faaliyeti yürütmesinin (Ar-Ge
faaliyetlerinin
tasarım
faaliyeti aksine)
yürütmesinin (Ar-Ge faaliyetlerinin aksine)
verimlilik değişimleriyle pozitif ilişkisi
ortayadeğişimleriyle
koyulmuştur. pozitif ilişkisi ortaya konmuştur.
verimlilik
Bu bulgu
tasarım süreçlerinin entegre yürütülmesinin
Bu bulgu tasarım süreçlerinin entegre
yürütülmesinin
başarıya
ulaşması
başarıya ulaşması açısından belirleyici
olduğunu
ortayaaçısından belirleyici olduğunu ortaya
koymaktadır.
koymaktadır.
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5
VERİMLİLİK

Veriye Dayalı Yönetim
İşletmelerde verimlilik yönetiminin gerçekleştirilebilmesinin temelinde, veriye dayalı yönetim pratiklerinin
mevcudiyeti
yatmaktadır.
Veriye Dayalı
Yönetim Eğilimlerin takibi, raporlama, planlama, tahmin gibi süreçlerde veri analizi
tekniklerinden
hangi yönetiminin
alanlarda vegerçekleştirilebilmesinin
ne ölçüde yararlanıldığı
sorusuna
verilen
göre, sektördeki
İşletmelerde verimlilik
temelinde,
veriye
dayalıyanıtlara
yönetim pratiklerinin
mevcudiyeti yatmaktadır. Eğilimlerin
işletmelerin
%60’ı
en
az
altı
alanda
sürekli
veri
takibi
yapmaktadır.
Hiç
veri
takibi
yapmama
olan
takibi, raporlama, planlama, tahmin gibi süreçlerde veri analizi tekniklerinden hangi alanlarda ve neeğiliminde
ölçüde yararlanıldığı
sorusuna verilen yanıtlara
işletmeler
%8 oranındayken,
yaklaşık
%30
işletmenin
ise düzenli
ve yapılandırılmış
bir yapmama
veri yönetim
göre, sektördeki
işletmelerin %60’ı
en az
altıoranında
alanda sürekli
veri takibi
yapmaktadır.
Hiç veri takibi
eğiliminde olan işletmeler %8 orasistemine
olmamakla
birlikteişletmenin
yine de veri
anlaşılmaktadır.
nındayken,sahip
yaklaşık
%30 oranında
ise takibi
düzenliyaptığı
ve yapılandırılmış
bir veri yönetim sistemine sahip olmamakla birlikte yine de veri takibi
yaptığı anlaşılmaktadır.

- Veri analizini hangi alanlarda, ne yoğunlukta kullanıyorsunuz? %

-Veri analizini hangi alanlarda, ne yoğunlukta kullanıyorsunuz? %
46

İnsan Kaynakları

11
56

Bakım

7
59

Pazarlama

8
59

Lojistik

5
61

Depolama

7
64

Finansal Yönetim

6
70

Satış

3
70

Satın Alma

5
79

Üretim

2
80

Kalite

3

0

10

20

30
Her Zaman

36

40
Bazen

50

60

70

80

Hiçbir Zaman

Sektörde veriye dayalı yönetim pratiklerinin bu denli gelişmiş olması verimlilik yönetimi
açısından sağlam bir temelin varlığını işaret ederken dijital dönüşüme daha kolay uyum
sağlanabileceğine dair bir ipucu sunmaktadır.

90

Sektörde
veriye dayalı yönetim
pratiklerinin bu denli
gelişmiş olması verimlilik
yönetimi açısından sağlam
bir temelin varlığını
işaret ederken dijital
dönüşüme daha kolay uyum
sağlanabileceğine dair bir
ipucu sunmaktadır.

Verimliliği Etkileyen İçsel Faktörler
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Araştırmaya
katılan işletmelerin
yeterli bulunan iç dinamikleri; işletmenin yönetim yapısı (%72) ve beyaz yakalı
Verimliliği Etkileyen
İçsel Faktörler
çalışanların yetkinlik düzeyidir (%69). Buna karşın işletmeler; bilişim yöntemlerinin entegrasyonu (%19), Ar-Ge
Araştırmaya katılan işletmelerin yeterli bulunan iç dinamikleri; işletmenin yönetim yapısı (%72) ve beyaz yakalı çalışanların yetkinlik düzeyidir
yapılandırılması
ve teknolojik
değişikliklere
uyum sağlama
(%15)
açısından (%16)
kendilerini
yetersiz
olarak uyum sağlama
(%69). Buna karşın (%16)
işletmeler;
bilişim yöntemlerinin
entegrasyonu
(%19), Ar-Ge
yapılandırılması
ve teknolojik
değişikliklere
değerlendirmiştir.
(%15) açısından kendilerini yetersiz olarak değerlendirmiştir.
- İşletmenizin verimlilik
etkisi
olan
iç dinamiklerin
yeterlilikleri
ne düzeydedir?
-İşletmenizin
verimlilikdüzeyi
düzeyiüzerinde
üzerinde
etkisi
olan
iç dinamiklerin
yeterlilikleri
ne düzeydedir? %
Teknolojik değişikliklere uyum sağlayabilen çalışan yapısı
ERP, MRP, CRP, Bulut Bilişim, Nesnelerin Interneti vb. bilişim
yöntemleri ile üretimi entegre edebilmek

50

19

İşletmemizin Ar-Ge yapma ve/veya uygulama kapasitesi

54

16

Mavi yakalı çalışanların yetkinlik düzeyi

55

12

Veri analizi yetenekleri ve sonuçlarını başarı ile üretime yansıtma

57

9

Fabrika içinde uygulanan üretim tekniklerinde yetkinlik/başarı (Just in
Time, Yalın Üretim, Kaizen vb)

59

8

Değer zincirinin içerisinde işletmemizin bulunduğu konum

62

8

Değer zincirinin içerisindeki yönetim sistemine entegre olma

65

8

Özsermaye yapısı

65

12

Beyaz yakalı çalışanların yetkinlik düzeyi

69

5

İşletmemizin yönetim yapısı (organizasyonel yapı, karar verme
süreçleri vb.)

72

5

0
Yeterli
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10

Ne Yeterli Ne Yetersiz

3. seviye tedarikçi konumundaki işletmeler, değer zincirinin
içerisindeki yönetim sistemine entegre olma (%24) ve değer
zincirinin içerisindeki konum (%24) açısından kendilerini anlamlı
olarak yetersiz görmektedirler.
Ar-Ge personeli bulundurmayan işletmeler kendilerini; teknolojik
değişikliklere uyum sağlamalarına elverişli çalışan yapısı (%23),
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Ekonometrik analiz, verimlilik değişimi ile
özsermaye yapısı arasında anlamlı ilişki
olduğunu göstermiştir. Özsermaye yapısının
yetersiz olduğunu belirten işletmelerin
negatif verimlilik değişimleri yaşadıkları
görülmüştür. Aynı sonuçlar bilişim
yöntemleri ile üretimi entegre etme
yeteneklerinin yetersiz olduğunu belirten

3. seviye tedarikçi konumundaki işletmeler, değer zincirinin içerisindeki yönetim sistemine entegre olma (%24) ve değer zincirinin içerisindeki konum (%24)
açısından kendilerini anlamlı olarak yetersiz görmektedirler.
Ar-Ge personeli bulundurmayan işletmeler kendilerini; teknolojik değişikliklere
uyum sağlamalarına elverişli çalışan yapısı (%23), fabrika içinde uygulanan üretim
tekniklerinde yetkinlik/başarı (%12), ERP, MRP, CRP, Bulut, Nesnelerin İnterneti vb.
bilişim yöntemleri ile üretimi entegre edebilmek (%27), Ar-Ge yapma ve/veya uygulama kapasitesi (%34) ve işletmenin yönetim yapısı (organizasyonel yapı, karar
verme süreçleri vb.) (%9) konularında anlamlı olarak yetersiz görmektedirler.

Ekonometrik analiz, verimlilik değişimi ile özsermaye yapısı
arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Özsermaye
yapısının yetersiz olduğunu belirten işletmelerin negatif
verimlilik değişimleri yaşadıkları görülmüştür. Aynı sonuçlar
bilişim yöntemleri ile üretimi entegre etme yeteneklerinin
yetersiz olduğunu belirten işletmeler için de geçerlidir. ArGe kapasitelerinin yeterli olduğunu belirten işletmelerin
verimliliklerinin pozitif yönde değiştiği görülmektedir.
Otomotiv ve ilgili sanayilerin sermaye ve teknoloji yoğun
üretim alanları olması verimlilikte belirleyici olan iç
dinamiklerin sermaye yapısı ve Ar-Ge olmasını sağlamıştır.

Verimliliği Etkileyen Dışsal Faktörler
İşletmeler tarafından verimlilikleri üzerinde olumlu etkisi olduğu düşünülen dışsal faktörler; işgücü piyasasındaki beyaz yakalı çalışanların mevcut
beceri ve yeterlilikleri (%57) ve otomotiv sektörünün OEM’e bağlı değer zinciri yapısı (%54) olmuştur.
Buna karşın döviz kuru rejimi işletmelerin verimlilik düzeyini en olumsuz etkileyen faktör olarak değerlendirilmiştir (%73). Döviz kuru rejiminin
verimlilik düzeyini olumsuz etkilediğini belirten işletmeler arasında OEM’e satış yapanlar (%79) anlamlı olarak daha fazladır.
Verimliliği etkileyen dışsal faktörler analiz edildiğinde
otomotiv sektörünün OEM’e bağlı değer zinciri yapısı,
yurtiçindeki Ar-Ge kapasitesi ve döviz kuru rejimini olumsuz
gelişmeler olarak gören işletmelerin verimliliklerinde negatif
değişimler olduğu görülmektedir.
Otomotiv sanayinin dış ticaretle yüksek bağıntısı döviz kuru
hareketliliklerine yüksek esneklik taşıması doğal sonucunu
doğurmaktadır. OEM’lere bağımlı üretim yapısı birçok
noktada fırsat doğurduğu gibi tedarik sanayi için tehdit de
oluşturmaktadır.
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Yurtiçindeki Ar-Ge kapasitesinin verimlilik düzeyini olumsuz etkilediğini belirten
Tier 3 tedarikçiler ve Ar-Ge personeli bulundurmayan işletmeler
anlamlı olarak daha fazladır.

Yönetim yapısı ve
istihdam edilen beyaz
yakalıların yetkinlikleri
verimliliğe olumlu etki eden iç
dinamikler arasında işletmelerin
kendilerini en yeterli gördüğü
alanlar olurken, teknolojideki
değişimlere uyum, üretimin
bilişimle bütünleşmesi ve
Ar-Ge kapasitesi gibi alanlar da
en yetersiz gördüğü
alanlar olmuştur.

bulundurmayan işletmeler anlamlı olarak daha fazladır.

fırsat doğurduğu gibi tedarik sanayi için
tehdit de oluşturmaktadır.

-İşletmenizin verimliliğini hangi dışsal etmenler ne düzeyde
etkilemektedir? %

39

- İşletmenizin verimliliğini hangi dışsal etmenler ne düzeyde etkilemektedir?

İşletmelerin Verimlilik Düzeyi Üzerinde Dışsal Fakötrlerin Etkileri
11

Döviz kuru rejimi
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Yurtiçindeki sermaye olanakları

42
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Konu ile ilgili mevzuattaki güncellemeler
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Yurtiçindeki Ar-Ge kapasitesi
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42

Mevcut teşvik ve destekler

25
43

Sürekli gelişen yurtiçi piyasa
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İşgücü piyasasındaki mavi yakalı çalışanların becerileri ve
yeterlilikleri

43
24
54

Otomotiv sektörünün OEM’e bağlı değer zinciri yapısı
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İşgücü piyasasındaki beyaz yakalı çalışanların becerileri ve
yeterlilikleri
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Olumsuz

İşgücü
piyasasındaki beyaz
İşgücü piyasasındaki beyaz yakalıların yetkinlikleriyle OEM’e bağlı değer
zinciri yapıları verimliliğe olumlu etki ederken, döviz kuru olumsuz etkileyen yakalıların yetkinlikleriyle
OEM’e bağlı değer zinciri
dışsal faktörlerin başında sayılmıştır.
yapıları verimliliğe olumlu
etki ederken, döviz kuru
38
olumsuz etkileyen dışsal
faktörlerin başında
sayılmıştır.

- Ölçek Büyüklükleri ve İşletme Sahipliği İtibarıyla Verimlilik Değişimleri
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Verimlilik Değişimi %

İşletmelere sorulan
nene
oranda
değiştiğine
dairdair
bilgilerle
işletmelerin demografik özellikleri
İşletmelere
sorulan sorulardan
sorulardanelde
eldeedilen
edilen2017
2017yılında
yılındaverimliliklerinin
verimliliklerinin
oranda
değiştiğine
bilgilerle
birleştirildiğinde,
işletme
büyüklüğü
ve
yerli/yabancı
özellikleri
ile
verimlilik
değişimleri
arasında
istatistiki
olarak
anlamlı bir ilişki olduğu görülmekişletmelerin demografik özellikleri birleştirildiğinde, işletme büyüklüğü ve yerli/yabancı özellikleri ile verimlilik
tedir.
Yerli
işletmelerin
verimlilik
değişimleri
negatif
tarafta
yoğunlaşmaktadır,
bununla
birlikte
işletme
ölçeği
küçüldükçe
artan verimlilik düşüşleri
değişimleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Yerli işletmelerin verimlilik
gözlemlenmiştir.
değişimleri negatif tarafta yoğunlaşmaktadır, bununla birlikte işletme ölçeği küçüldükçe artan verimlilik
düşüşleri
gözlemlenmiştir.
İşletmelerin
değer zincirindeki konumlarına göre verimlilik ortalamaları aşağıda gösterilmektedir. Görüldüğü gibi ilk seviye ve ikinci seviyedeki
tedarikçilerin verimlilikleri benzer yapıdayken, üçüncü seviyedeki tedarikçilerin verimlilik değişimleri belirgin ve istatistiki olarak anlamlı şekilde

İşletmelerin
değer zincirindeki
konumlarına
göre
verimlilik
ortalamaları
gösterilmektedir.
Görüldüğü verimlilik değişimlerinin diğer
farklıdır. Mühendislik
vb. faaliyetleri
işaret eden
ve bir
tedarik seviyesi
olarakaşağıda
sınıflandırılamayan
diğer kategorisinin
gibi
ilk seviye
ikincidaseviyedeki
tedarikçilerin verimlilikleri benzer yapıdayken, üçüncü seviyedeki
gruplardan
yüksekveolduğu
görülmektedir.
tedarikçilerin verimlilik değişimleri belirgin ve istatistiki olarak anlamlı şekilde farklıdır. Mühendislik vb.
faaliyetleri işaret eden ve bir tedarik seviyesi olarak sınıflandırılamayan diğer kategorisinin verimlilik
değişimlerinin diğer gruplardan yüksek olduğu da görülmektedir.
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-İşletmelerin Değer Zincirindeki Yeri İtibarıyla Verimlilik Değişimi Ortalamaları %
5
0

1,31

faaliyetleri işaret eden ve bir tedarik seviyesi olarak sınıflandırılamayan işaret eden diğer kategorisinin
verimlilik değişimlerinin diğer gruplardan yüksek olduğu da görülmektedir.
- İşletmelerin Değer Zincirindeki Yeri İtibarıyla Verimlilik Değişimi Ortalamaları %
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Tier 3 tedarikçi (n=37)

Diğer (n=36)
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KUTU 1
KUTU 1

OTOMOTİV Tedarik
TEDARİK SANAYİNDE
Otomotiv
SanayindeİŞLETMELERİN
İşletmelerinVERİMLİLİK
VerimlilikDEĞİŞİMLERİ
Değişimleri
Sektördeki yıllık ciro ve maliyet değişiklikleri
sorulduğunda alınan cevapların bir arada değerlendirilmesi işletmelerin verimlilik gelişim100
lerine dair fikir edinmeyi mümkün kılmıştır. Bir
işletme cirodaki yıllık değişim oranı ile maliyetlerdeki yıllık değişim oranını aynı düzeyde
75
belirttiyse bunun, işletmenin verimliliğinde bir
artış olmadan büyümesine ve/veya fiyatların
50
artmasına işaret ettiği kabul edilmektedir.
İşletmelerin maliyetleri ile cirosundaki artış-a25
zalışlarına dair cevapları gruplandırılarak bir
X-Y düzleminde görselleştirildiğinde yandaki
şekil elde edilmiştir. Her bir noktanın büyüklü0
ğü ilgili olduğu düzeydeki cevapları veren işletme sayısını göstermektedir. Grafiğin üzerinde
-25
gösterilen 45 derecelik çizginin üstünde yer
alan noktaların temsil ettiği işletmelerin verimliliklerinde belirgin bir değişme olmamıştır.
-50
Bununla birlikte çizginin yukarısında(aşağısında) yer alan işletmelerin verimliliğinde pozitif
-75
(negatif) bir değişim olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca bir işletme grubunu işaret eden nokta
-100
çizginin ne kadar yukarısındaysa (aşağısındaysa) verimlilik artışlarının (düşüşlerinin) o kadar
yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dağılıma bakıl-125
-125
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
125
dığında işletmelerin %40’ının maliyetlerinde
de cirolarında da %26-%50 aralığında artış
Birim Maliyetlerdeki Yıllık Artış
olduğu görülebilmektedir. Bununla birlikte
verimliliği değişmeyen işletmeler %47, veSektördeki yıllık
veişletmeler
maliyet değişiklikleri
sorulduğunda
alınan
birise
arada
rimliliğinde
artışciro
olan
%26, verimliliğinde
düşüş
olan cevaplar
işletmeler
tümdeğerlendirildiğinde
işletmelerin %27’sini oluşturmaktadır. Burada bu bulgunun işletme
işletmelerin verimlilik
dair fikir
edinmemizverimlilik
mümkündür.
Bir işletme nihai
cirodaki
yıllık değişim
oranı
büyüklüğünü
dikkate gelişimlerine
almadığını, sektör
genelindeki
gelişmesinde
durumu
göstermediğini
hatırlatmak gerekir. Sektördeki işletmelerin
ile
maliyetlerdeki
yıllık
değişim
oranını
aynı
düzeyde
belirttiyse
bunun,
işletmenin
verimliliğinde
bir
artış çok sayıda işletme de dikkat çekmektedir. Sınırlı
cirolarında ve maliyetlerindeki genel artış eğilimi görülmekle birlikte her iki unsurda da azalış yaşayan
olmadan
büyümesine
ve/veya
fiyatların
artmasına
ettiği
kabul edilmektedir.
İşletmelerin
maliyetleri
sayıda
küçülen
işletme
(cirosunda
düşüş
görülen)işaret
olmakla
birlikte
2017 yılında sektörün
büyüme
sağladığı net bir şekilde görülmektedir.
Cirodaki Yıllık Artış

125
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ile cirosundaki artış-azalışlarına dair cevapları gruplandırılarak bir X-Y düzleminde bir arada yukarıda
gösterilmektedir. Her bir noktanın büyüklüğü ilgili olduğu düzeydeki cevapları veren işletme sayısını
göstermektedir. Grafiğin üzerinde gösterilen 45 derecelik çizginin üstünde yer alan noktaların temsil ettiği
işletmelerin verimliliklerinde belirgin bir değişme olmamıştır. Bununla birlikte çizginin
yukarısında(aşağısında) yer alan işletmelerin verimliliğinde pozitif (negatif) bir değişim olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca bir işletme grubunu işaret eden nokta çizginin ne kadar yukarısındaysa
(aşağısındaysa) verimlilik artışlarının (düşüşlerinin) o kadar yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dağılıma
bakıldığında işletmelerin %40’ının maliyetlerinde de cirolarında da %26-%50 aralığında artış olduğu
görülebilmektedir. Bununla birlikte verimliliği değişmeyen işletmeler %47, verimliliğinde artış olan
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KUTU 2
Verimlilik Düzeyinin Değişiminde Özel Durum
Saha çalışmasıyla elde edilen veriler kullanılarak, sektörün verimlilik değişim düzeyi hesaplanmış, 2017 yılında 2016 yılına göre ortalama %3,48 verimlilik
düşüşü yaşandığı tespit edilmiştir. Verimlilik değişim düzeyinin hesaplamaları sırasında örneklemin %26’sını oluşturan işletmelerin (n=104) ciro, birim maliyet ve beş yıllık ihracat beklentisi değişkenlerine ilişkin yanıtlarının pozitif olmasına rağmen bu işletmelerin verimlilik değişim düzeylerinin negatif değerler
alması dikkat çekmiştir. Bu işletmeler sermaye yapısı açısından incelendiğinde %88’inin (n=92) tamamen yerli sermayeli işletmelerden, sermaye yapısına
bakılmaksızın tedarik zincirindeki yeri incelendiğinde ise %45’inin (n=47) Tier 1 seviyesindeki işletmelerden oluştuğu görülmektedir. Söz konusu işletmelerin
cirolarının ve birim maliyetlerinin birlikte artması, üretilen ürünün katma değerinin değil de satış fiyatının geçici olarak arttığını düşündürmektedir. İşletmeleri kararlarında yanıltabilecek göstergelerin oluşumuna sebebiyet veren bu durumun yanı sıra birim maliyetlerde artışla birlikte gelecek beş yıllık ihracat
beklentilerindeki artış, işletmelerin döviz kuru riskine açık olduklarını da göstermektedir.
Bu durumdaki işletmelerin verimlilik değişim düzeylerini etkileyen etmenler 3 ayrı modelde artan kısıtlar altında incelenmiştir. İlk model doğrusal regresyon
analizi, diğer iki model ise yapısal eşitlik modelidir (SEM). SEM modellerinin her ikisinde de kısıt altında ekonomik faktörler, işletme ölçeği, kapasite kullanım oranı ve toplam çalışan değişim oranı test edilmiş ayrıca hesaplanan verimlilik değişim düzeyinde başlangıç değeri olarak örneklemin ortalaması olan
(-%3,48) değeri seçilmiştir. İlk SEM modeli kurulurken ithal girdi oranı ile gelecek beş yılda girdi ithalatında beklenti değişkenleri arasında ve üretimin ihraç
oranı ile gelecek beş yılda ihracat beklentisi değişkenleri arasında pozitif kovaryansa izin verilmiştir.
İkinci SEM modelinde ise yukarıda bahsedilen kovaryanslara üç ilave yapılmıştır. Birincisi, girdinin ithal oranı ve gelecek beş yılda girdi ithalatında beklenti
değişkenlerinin birim maliyet değişkeniyle pozitif kovaryanslı olduğu varsayılarak döviz kuru etkisi gözlenmiştir. İkincisi, üretimin ihraç oranı ve beş yıllık
beklentisi değişkenlerinin ciro değişim değişkeniyle pozitif kovaryanslı olduğu varsayılarak ürünün satış değerindeki geçici dalgalanma gözlenmiştir. Son
olarak, ciro değişim ve birim maliyet değişim değişkeni arasında negatif kovaryansa izin verilmiştir. Bunların yanı sıra işletme ölçeğinin etkisini araştırmak
için KOBİ Kukla değişkeni tüm modellere eklenmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda toplu halde verilmektedir.
Tablo incelendiğinde doğrusal regresyon denkleminde anlamlı olan değişkenlerin anlamlılık derecelerinin, kısıt altındaki SEM modellerinde düştüğü görülebilmektedir. “2017 yılında girdinin ithal oranı %” değişkeninin katsayısı kısıtlar içinde istatistiki olarak anlamsız çıkarken, “Önümüzdeki beş yılda ihracat beklentisi %” değişkeninin katsayısı tüm modellerde hem iktisadi işaret beklentisi hem de istatistiki olarak anlamsız çıkmıştır. Buna göre örneklemin %26’sını
oluşturan işletmeler için beş yıllık vadede ihracat beklentisiyle verimlilik değişim düzeyi değişkeni arasında istatistiki bir farklılık bulunmamaktadır. Bunun
sebeplerinden biri, ilgili işletmelerin “önümüzdeki beş yılda ihracat beklentisi %” değişkeniyle “önümüzdeki 5 yılda girdi ithalatında değişim beklentisi %”
değişkenleri arasında pozitif yönlü anlamlı kovaryans bulunmasıdır.
“2017 yılında toplam çalışan sayısı değişim %” değişkeninin katsayısındaki %1 puanlık artış verimlilik değişim düzeyinde %0,32 artışa sebep olmuştur. Her
ne kadar yorum yaparken dikkat edilmesi gereken üretimde kullanılan teknoloji seviyesi ve büyüme/küçülme yönelimi bilinmiyor olsa da işletme ölçeğinin
büyümesi verimlilik değişim düzeyini olumlu yönde etkilemektedir.
Regresyon ve SEM analizlerine dâhil edilen söz konusu işletmelerin verimlilik düzeyindeki değişim ortalaması -%17 olarak hesaplanmıştır. KOBİ kukla değişkeni şu şekilde yorumlanabilir; KOBİ olan işletmelerin verimlilik değişim düzeyi diğer işletmelere göre 7 puan daha aşağıdadır, %30 verimlilik düşüşü
ile başlayıp diğer değişkenlere bağlı olarak işletmenin verimliliğini yansıtmaktadır. “2017 yılı için kapasite kullanım oranı %” değişkenin katsayısındaki %1
puanlık artış verimlilik değişim düzeyinde %0,20 puan artışa sebep olmaktadır.

Bağımlı Değişken: Verimlilik Değişim Düzeyi
Değişkenler Regresyon

SEM1

SEM2

0,32***

0.32*

2017 yılında toplam çalışan sayısı değişim %

0,32***
(0,00)

(0,00)

(0.06)

2017 yılı için kapasite kullanım oranı %

0,20**

0,20**

0.20**

(0,03)

(0,02)

(0.02)

-0,12*

-0,12*

-0.12

(0,07)

(0,06)

(0.13)

-0,20***

-0,20***

-0.20**

2017 yılında girdinin ithal oranı %
Önümüzdeki 5 yılda girdi ithalatında değişim beklentisi %
2017 yılında üretiminin ihraç oranı %
Önümüzdeki 5 yılda ihracat beklentisi %
KOBİ Kukla
Sabit Terim
Gözlem
R

2

(0,01)

(0,01)

(0.04)

0,11*

0,11*

0.11*

(0,09)

(0,07)

(0.07)

-0,10

-0,10

-0.10

(0,15)

(0,13)

(0.14)

-7,86**

-7,86**

-7.86**

(0,04)

(0,03)

(0.02)

-22,49***

-22,49***

-22.49***

(0,01)

(0,01)

(0.00)

104

104

104

0,31

Not: Parantez içindeki değer p değerlerini göstermektedir. %1 anlamlılık derecesi (***), %5 anlamlılık derecesi (**), %10 anlamlılık
derecesi (*) göstermektedir.

“2017 yılında girdinin ithal oranı %” değişkeninin katsayısında %1 puanlık artışı verimlilik değişim düzeyinde %0,12 puanlık düşüşe sebep olmuştur.
Sektörün genelinde girdilerin büyük kısmının ithal edildiği göz önünde bulundurulduğunda döviz kuru hareketlerinden etkilenildiği açıktır. Aynı şekilde
“önümüzdeki 5 yılda girdi ithalatında değişim beklentisi %” değişkeninin katsayısındaki %1 puanlık artış verimlilik değişim düzeyinde %20 puanlık düşüşe
sebep olmaktadır.
“2017 yılında üretiminin ihraç oranı %” değişkeninin katsayısındaki %1 puanlık artış, verimlilik değişim düzeyinde %0,11 puan artışa sebep olmaktadır.
Üretimin ihraç oranı yıllık değişimi iktisadi beklentide ve istatistiki olarak anlamlı olmasına rağmen beş yıllık orta vadede iktisadi beklenti ve istatistiki
olarak anlamsız çıkmıştır. Kısıt altında değerlendirildiğinde ciroların ve birim maliyetlerin birlikte artması üretilen ürünün katma değerinin değişmediğini,
ürünün satış fiyatının geçici olarak arttığını göstermektedir. Bu da işletmeleri yanıltıcı kararlar almaya sevk edebilir.
Özetle söz konusu işletmelerin döviz kuru hareketlerinden etkilendiği, buna bağlı olarak ciro değişimlerinin ürün satış fiyatındaki artıştan kaynaklandığı
görülmektedir. Kısıt altındaki işletmelerin çoğunluğunu oluşturan %100 yerli sermayeli işletmelerin karar alırken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
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6
GELECEĞE İLİŞKİN
BEKLENTİLER

Sektörün Geleceği

Sektörün
Geleceği
Önümüzdeki
5 yıllık süre dikkate alındığında, sektörün geleceği için en önemli görülen muhtemel değişim alanı dördüncü sanayi devrimi (%69)
olarak görülmektedir. Türkiye’nin otomobil üretimine başlaması (%63) ve elektrikli otomobil (%57) de yüksek öneme sahip değişimler olarak görülÖnümüzdeki 5 yıllık süre dikkate alındığında, sektörün geleceği için en önemli görülen muhtemel değişim alanı
mektedir.
dördüncü sanayi devrimi (%69) olarak görülmektedir. Türkiye’nin otomobil üretimine başlaması (%63) ve
elektrikli
(%57)
de yüksek
öneme sahip
değişimler
olarak
görülmektedir.
Ar-Geotomobil
personeli
çalıştıran
işletmeler,
dördüncü
sanayi
devrimini
(%75) ve elektrikli otomobil üretimine başlanmasını (%62) sektörün geleceği için
anlamlı
olarak
daha büyük
orandadördüncü
önemli görmektedir.
Ar-Ge
personeli
çalıştıran
işletmeler,
sanayi devrimini (%75) ve elektrikli otomobil üretimine
başlanmasını (%62) sektörün geleceği için anlamlı olarak daha büyük oranda önemli görmektedir.
- Önümüzdeki 5 yıl dikkate alındığında, sektörü etkileyecek en önemli değişimler hangileridir? %
-Önümüzdeki 5 yıl dikkate alındığında, sektörü etkileyecek en önemli değişimler hangileridir? %

69

Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0)

63

Türkiye’nin Otomobili

57

Elektrikli Otomobil
Dünya Ticaretindeki Kısıtlama Eğilimi
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Uluslararası Ticaret Kısıtlamalarının Sektöre Etkisi
Uluslararası ticaret kısıtlamalarının sektörde olumsuz etki yaratacağı inancı belirgin bir şekilde yüksektir. Genel
olumsuzlukların yanı sıra katılımcıların %16’sı pazarda daralma ve buna bağlı müşteri kaybı, %13’ü girdi ve
hammadde fiyatlarında yükselme, %12’si ise ithalattan ziyade ihracatta azalma yaşanacağı fikrine sahiptir. Bu
müşteri kaybı korkusu içinde; olası ambargoların gelmesi, İran ve A.B.D. ile ticaretin azalması ve Çin’e
gönderilen ürünlerde azalma yaşanacağı endişesi mevcuttur.
Araştırmaya katılan işletmelerin %15’i uluslararası ticaret kısıtlamalarının sektörde hiçbir etki yaratmayacağına
inanmaktadır.
Açık uçlu bu soruya verilen yanıtlardan bazıları aşağıdaki kutuda alıntı olarak yer almaktadır.
-Uluslararası ticaret kısıtlamalarının sektörünüz üzerinde nasıl bir etki yaratmasını bekliyorsunuz?
«Sektöre gelen yabancı sermaye yatırımlarını engelleyecektir.»
Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi, Tier 3 Seviye Tedarikçi
«Avrupa Birliği'ne yakın ama üye olmayan ülkeler bu işten karlı çıkacak, Türkiye'deki yatırımlar da
negatif etkilenecek, bunun en büyük sebebi ise enerjinin çok pahalı olması ve kalifiye iş gücünün
olmaması»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Seviye Tedarikçi
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«Otomotiv üretimi ve yan sanayi olarak, Türkiye olarak alternatif oluşturmamız için gereken her türlü
çalışma yapılmalıdır.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Seviye Tedarikçi
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Uluslararası Ticaret Kısıtlamalarının Sektöre Etkisi
Uluslararası ticaret kısıtlamalarının sektörde olumsuz etki yaratacağı inancı belirgin bir şekilde yüksektir. Genel olumsuzlukların yanı sıra katılımcıların %16’sı pazarda daralma ve buna bağlı müşteri kaybı, %13’ü girdi ve hammadde fiyatlarında yükselme, %12’si ise ithalattan ziyade ihracatta
azalma yaşanacağı fikrine sahiptir. Bu müşteri kaybı korkusu içinde; olası ambargoların gelmesi, İran ve A.B.D. ile ticaretin azalması ve Çin’e gönderilen ürünlerde azalma yaşanacağı endişesi mevcuttur.
Araştırmaya katılan işletmelerin %15’i uluslararası ticaret kısıtlamalarının sektörde hiçbir etki yaratmayacağını düşünmektedir.
Açık uçlu bu soruya verilen yanıtlardan bazıları aşağıdaki kutuda alıntı olarak yer almaktadır.

- Uluslararası ticaret kısıtlamalarının sektörünüz üzerinde nasıl bir etki yaratmasını bekliyorsunuz?
«Sektöre gelen yabancı sermaye yatırımlarını engelleyecektir.»
Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi, Tier 3 Tedarikçi
«Avrupa Birliği’ne yakın ama üye olmayan ülkeler bu işten karlı çıkacak, Türkiye’deki yatırımlar da negatif etkilenecek, bunun en büyük sebebi ise enerjinin çok pahalı olması ve kalifiye iş gücünün olmaması.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Otomotiv üretimi ve yan sanayi olarak, Türkiye olarak alternatif oluşturmamız için gereken her türlü çalışma
yapılmalıdır.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Firmaların genişleme kararlarını, yatırımları etkileyecek. Teşvik uygulamaları artırılmalı.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 3 Tedarikçi
«Büyümeyi yavaşlatacaktır.»
Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi, Tier 1 Tedarikçi

OEM’lerin İş Yapma Biçimine Etkisi
Araştırmaya katılan işletmeler, OEM’lerin kalite standartlarını artırdığını düşünmektedir (%24). Bunun yanı sıra OEM’lerin kendilerini profesyonelleşmeye teşvik ettiklerini, teknolojiyi takip etmelerini sağladıklarını ve Know-How bilgisini artırdıklarını düşünmektedirler.
%22’lik bir kesim, OEM’lerin kendilerini ayakta tuttuğunu belirtirken, OEM’lerin işletmelerini olumsuz etkilediğini belirtenlerin oranı %10’dur.

- Ticaret ilişkisi içinde olduğunuz OEM iş yapma biçimlerinizi nasıl etkiliyor?
«Hem verimlilik anlamında hem de rekabet ve kalite anlamında zorlayıcı oluyor.»
Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi, Tier 1 Tedarikçi
«Yavaş çalışıyorlar, üst düzey çalışanlar iyi eğitilerek sektörden haberdar edilmeli»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Yeni regülasyonlarda tedarikçilere çok fazla yükleniyorlar.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«OEM’lerin kuralları tek taraflı ve olumsuz.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Tedarik sürecinde ithal ürünlerde prosedürler nedeniyle ürünlerimizin ulaşması gecikiyor.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 3 Tedarikçi
«Süreç yavaş işliyor ve bu durum mükerrer işlere sebep oluyor.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 2 Tedarikçi
«Sertifika almak gerekiyor bu da düzenli bir üretim sistemini getiriyor, rekabet edebilecek seviyeyi yakalayabiliyoruz.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Vadeleri düştüğü için tahsilat ve ödeme problemi yaşıyoruz.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 3 Tedarikçi
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Gelecek 5 Yılda İşletmenin Yapması Gerekenler
Gelecek 5 yılda bağlı olunan sektörde yaşanacak değişimlere uyum sağlanması için öncelikli olarak teknolojik yatırım yapılması öngörülmektedir
(%29). Aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin artırılması (%26) ve kalifiye eleman yapısının geliştirilmesi yönünde ifadeler de ilk sıralarda
yer almaktadır.

- Önümüzdeki 5 yıllık dönemde önemli değişimlere uyum sağlamak için işletme olarak
neler yapmanız gerekir?
«Kalite belgeleri ve kurumsallaşmayla ilgili atılımlar yapmamız lazım, dördüncü sanayi devriminde müşterinin ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde kendimizi geliştirmemiz gerekir.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Mevcudiyeti korumak şu an en önemli iş haline geldi.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 3 Tedarikçi
«Ar-Ge çalışmalarına yatırım bizim için önem taşıyor.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«MRP ve CRP sistemlerinin kurulması gerekir.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 2 Tedarikçi
«Elektrikli ve hybrid araçlar için üretim yapabilme kabiliyeti kazanmak gerekir.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Alternatif ve ucuz ürünler üretmek ve geliştirmek gerekir.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Dördüncü sanayi devrimine uyum ve entegrasyon önlemleri alınması gerekir.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«1988’den beri faaliyet gösteren bir firmayız ve tedarikçilerimiz de donanımlı. Şu anda gelişmekten ziyade kısa planlar yapıp
kendimizi ancak muhafaza edebiliyoruz.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 2 Tedarikçi

İçinde Bulunan Değer Zincirinin Gelecek 5 Yılda Yapması Gerekenler
İşletmelere göre gelecek 5 yılda sektörde yaşanabilecek değişimlere uyum sağlamak için içinde bulunulan değer zincirinin yapması gereken en
önemli girişim dünya trendlerinin takip edilmesi ve buna uygun teknolojik yatırımlar yapılmasıdır (%18).
Diğer beklentiler ise Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin artırılması (%11), Ür-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi (%10) ve kalifiye eleman yapısının geliştirilmesi (%10) yönündedir.
Ar-Ge personeli bulunan işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin artırılması yönündeki beklentileri (%12) anlamlı olarak yüksektir.

- Önümüzdeki 5 yıllık dönemde sektörünüzün geleceği ve değişimlere uyum sağlamak için, parçası olduğunuz değer zincirinin neler
yapması gerekir?
«Otomotiv sektörüyle ilgili kanun çıkarılırken üreticiler dikkate alınmıyor, kanun çıkarılmadan önce otomotiv üreticileri toplanıp
muhatap alınırsa krizleri atlatabiliriz, büyümek için ise devletin destek vermesi lazım.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 2 Tedarikçi
«Sanayi, devlet ve üniversite arasında iş birliği ve bilgi transferi sağlanmalı.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Uluslararası platformda avantaj ve dezavantajların karşılaştırılabilir hale getirilmesi gerekir.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«OEM firmalarının yapmış oldukları pozitif katkıları desteklemek ve uygulamak gerekir.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 2 Tedarikçi
«Biraz daha güven veren bir ortamın oluşması önemli.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 2 Tedarikçi
«Kredi kullanımı önlenmeli, makine imalatçıları kreditör olarak kullanılmamalı.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
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Gelecek 5 Yıl İçinde Kamu Örgütlenmesinden Beklentiler
Gelecek 5 yılda sektörde olabilecek değişimlere uyum sağlamak için kamudan beklenen en önemli girişim, devlet desteklerinin artırılarak özel
sektörün ve sanayinin desteklenmesi (%45) yönündedir.
Kamu örgütlenmesinden diğer beklentiler ise eğitim seviyesinin arttırılması (%16), katma değerli üretimin artırılması (%12) ve vergi indirimleri,
adil vergi sistemi ve SGK desteği (%11) dir.
Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi olan işletmelerin ithalatta devlet teşvikinin artırılması yönündeki beklentileri anlamlı olarak daha
yüksektir (%10).

- Önümüzdeki 5 yıllık dönemde sektörünüzün geleceği ve değişimlere uyum sağlamak için
kamu örgütlenmesinin neler yapması gerekir?
«Üreticiyle tüketiciyi ortak paydada buluşturmalı.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Sektörün alt dallarını temsil eden firmalarla yakın temas kurmalı.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 2 Tedarikçi
«Teşvik ve vergi politikalarıyla reel sektörün uluslararası rakipleriyle rekabet edecek noktaya gelmesinde yol gösterici, yön
verici olmalı.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Test ve analiz merkezlerinin sayısı artırılmalı.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Hantal yapıdan/karar veremeyen devlet anlayışından acilen kurtulmak gerekir.»
Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi, Tier 1 Tedarikçi
«Enerji fiyatlandırma politikaları gözden geçirilmeli, üretim üzerindeki vergi yükü analiz edilmeli.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
«Katma değeri yüksek Ar-Ge ve inovasyon projelerine daha fazla destek verilmeli.»
%100 Yerli Sermayeli İşletme, Tier 1 Tedarikçi
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İlgili kamu kurumlarında Türkiye’de ticari faaliyet gösteren ve kâr amacı güden tüm girişim ve işyerlerinin farklı alanlardaki idari kayıtlarını bir arada bulunduran ve araştırmacıların ve karar yapıcıların hizmetine sunan bir veri tabanı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi’nin
içerdiği bir veri grubu da işletmelerin arasındaki karşılıklı alışverişlerin izlenebildiği “Beyan Alış - Beyan Satış” tablolarıdır. Söz konusu tablolar aracılığıyla Türkiye’de faaliyet göstermekte olan otomotiv ana sanayine düzenli olarak satış yapan işletmeler tespit edilerek hem otomotiv ana sanayinin
hem de tedarik sanayinin genel verimlilik yapısı ve aralarındaki ilişki incelenmiştir.
Bu amaçla bir imalat sanayi işletmesi, eğer otomotiv ana sanayi işletmeleriyle arasında bir yıldan fazla süren ve en az 25 alışveriş ilişkisi mevcutsa, tedarikçi olarak kabul edilmiştir. Buna göre yıllar itibarıyla tedarikçi işletme sayıları ve bu işletmelerin alt sektörleri aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.

- Otomotiv Ana Sanayi ile Tedarik İlişkisi İçerisinde Olan İşletme Sayısı
2008
13 - Tekstil ürünlerinin imalatı

12

2009

2010
9

2011

15

17 - Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

14

9

2013

2014

2015

2016

17

23

23

27

27

25

5

5

6

6

9

6

10

13

11

14

13

10

15

20

24

31

31

32

31

38

5

8

5

6

14 - Giyim eşyalarının imalatı
16 - Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (…)

2012

18 - Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
19 - Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

5

20 - Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

23

22

35

40

39

44

48

54

51

22 - Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

84

69

111

132

137

155

157

169

182

23 - Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

21

14

22

25

29

27

23

22

26

24 - Ana metal sanayii

87

71

112

138

139

141

141

156

163

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

106

81

172

211

210

261

309

345

360

8

8

7

9

12

9

26 - Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27 - Elektrikli teçhizat imalatı

13

11

18

24

24

23

30

39

38

28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman
imalatı

33

31

58

79

86

105

110

129

146

29 - Motorlu kara taşıtı, (..:)

225

215

319

360

372

378

408

426

433

9

9

32 - Diğer imalatlar

7

33 - Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Toplam

5
618

532

899

Not: İstatistiki gizlilik kuralı gereği beşten daha az sayıda gözlem olan hücreler gizlenmiştir.

1090

1123

8

8

8

7

6

16

28

32

1229

1342

1475

1545

- Otomotiv Ana Sanayi İşgücü ve Toplam Faktör Verimliliği
a.

İşgücü Verimliliği

b.

Toplam Faktör Verimliliği

Yukarıdaki grafikte, 2008-2016 yılları arasında otomotiv ana sanayinin çalışan kişi başına katma değer olarak işgücü verimliliğinin ve toplam faktör
verimliliğinin (TFV) Kernel yoğunluk tahminleri gösterilmektedir. Grafikte gösterilen çizgiler her bir noktaya denk gelen verimlilik değerine sahip
işletmelerin toplam işletme sayısının içindeki yüzde payını göstermektedir. Soldaki grafiklerde (a paneli) görüldüğü gibi sektörde faaliyet gösteren
işletmelerin işgücü verimlilikleri belli bir alanda yoğunlaşmakta, dolayısıyla genel olarak benzeşmektedir. Bununla birlikte dağılımların sağ tarafında bazı noktalardaki gözlemler göze çarpmaktadır. Bu noktalar, sektörde verimlilik açısından öne çıkan kimi işletmeleri işaret etmektedir. Yoğunlaşmanın, başka bir ifadeyle verimlilik açısından benzeşmenin yıllar içinde arttığı, sektörün genelinden ayrışan işletme sayısının giderek düştüğü
görülebilmektedir.
Sağ sütunda yer alan grafiklerde aynı işletmelerin tüm üretici yeteneklerini ve bir bakıma teknolojilerini işaret eden toplam faktör verimliliklerine5 bakıldığında (b paneli) ise işgücü verimliliğinden farklı olarak işletmelerin benzeşme eğiliminin daha az olduğu, dolayısıyla farklılaşmış yapıda
oldukları görülmektedir. Bu durum, otomotiv ana sanayinde tabi olunan işgücünün genel yapısının işletme içi faktörlerle çok belirlenemediği,
buna karşın işletmenin teknolojisinin işletmenin yapısı ile belirlendiği dolayısıyla işletmelerin işgücü yetenekleri açısından değil, daha çok teknoloji
yetenekleri açısından özgünleşebildiği şeklinde yorumlanabilir.

5 Levinsohn, J. ve A. Petrin. 2003. “Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables.” Review of Economic Studies 70: 317-40.
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- Otomotiv Tedarik Sanayi İşgücü ve Toplam Faktör Verimliliği
a.

İşgücü Verimliliğinin Logaritması

b.

Toplam Faktör Verimliliği

Aynı uygulama GBS’de otomotiv ana sanayine düzenli olarak ürün sağlayan işletmeler olarak belirlenen tedarik işletmeleri için tekrarlandığında işgücü verimliliklerinin birimi ve işletme sayısı itibarıyla tek grafikte görselleştirilecek
sonuçlar elde edilememektedir. Bunun için sağ sütunda yer alan grafiklerde
işgücü verimliliği değerlerinin doğal logaritması gösterilerek, değerler merkeze çekilmiştir. Yıllar içinde yaşanan değişikliklerin görülmesine yardımcı olmak
için tüm yıllar ortalamasına kırmızı bir dikey çizgi referans olarak eklenmiştir.
2013 yılından itibaren grafiklerin sağ tarafında yer alan görece daha yüksek verimliliğe sahip işletme sayısı artmıştır. Toplam faktör verimliliğine bakıldığında
düşük seviyelerdeki yoğunlaşmanın azalıp daha yüksek seviyelerdeki firma
sayısının arttığı diğer bir deyişle sektördeki teknoloji yeteneğinin yükseldiği görülmektedir.

Halen 2008 küresel
finans krizinin etkilerini
yaşayan sektör 2012 yılından
başlayarak özellikle toplam faktör
verimliliğinde olmak üzere toparlanma
eğilimine girmiştir. Otomotiv tedarik
sanayinde yıllar içinde görece yüksek işgücü
verimliliği ve toplam faktör verimliliğine
sahip işletmelerin sayısı artmıştır. Tedarikçi
işletmelerin verimlilikleriyle ana sanayi
işletmelerinin verimlilikleri arasında
pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Bir
tedarikçinin tedarik ilişkisinin sıklığı ve
maddi büyüklüğü arttıkça hem işgücü
verimliliği hem de toplam faktör
verimliliği artmaktadır.

anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bir tedarikçinin tedarik ilişkisi sıklığı ve tedarik ilişkisinin
maddi büyüklüğü arttıkça hem işgücü verimliliğinin hem de toplam faktör verimliliğinin arttığı da
Hem ana sanayi hem de tedarik sanayinin verimliliklerinin bir arada hesaplanmış olduğu bir veri tabanı, bu işletmelerin verimlilikleri arasında bir
bulgular arasındadır.

ilişki olup olmadığını sorgulama imkânı vermektedir. Bu amaçla hem işgücü hem de toplam faktör verimliliği kullanılarak iki farklı regresyon uygulanmıştır.
Tedarikçi
işletmelerin
verimlilikleri
ile ana
sanayi
verimlilikleri
arasında
pozitif
yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Son
olarak,
aşağıdaki
grafik yıllar
içinde ana
sanayi
ve işletmelerinin
tedarik sanayinin
işgücü ve
toplam
faktör
Bununla
birlikte,
bir
tedarikçinin
tedarik
ilişkisi
sıklığı
ve
tedarik
ilişkisinin
maddi
büyüklüğü
arttıkça
hem
işgücü
verimliliğinin hem de toplam faktör
verimliliklerinin nasıl bir seyir izlediğini göstermektedir. TFP sağ eksende, işgücü verimliliği ise sol
verimliliğinin arttığı da bulgular arasındadır.

eksende gösterilmiştir. Grafikte yer alan noktalar ilgili yıl için hesaplanmış verimlilik ortalamalarıdır.
Sektörün
genelinin
küresel
daralmasından
ve halen işgücü
bu etkilenmenin
sonlanmadığı
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Son olarak,
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bu durum
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ekonometrik
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da uyumludur.
2012’de
ana
sanayi
ile
tedarik
sanayinin
hem
eğilimleri
hem
de
seviyeleri
yakındır,
bu
durum
yukarıda
açıklanan
ekonometrik bulguyla da uyumludur. 2012’de
başlayan toparlanma eğiliminin TFP’de işgücü verimliliğine nazaran daha güçlü olduğu görülmektedir.
başlayan toparlanma eğiliminin TFV’de işgücü verimliliğine nazaran daha güçlü olduğu görülmektedir. Ana sanayi ile tedarik sanayi TFV’sinde de
Ana
sanayi ile tedarik sanayi TFP’sinde de eğilim olarak kuvvetli bir ilişki bulunmakla birlikte seviye
eğilim olarak kuvvetli bir ilişki bulunmakla birlikte seviye olarak ana sanayi verimliliği tedarik sanayinin çok önünde yer almaktadır.
olarak ana sanayi verimliliği tedarik sanayinin çok önünde yer almaktadır.
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8
TEMEL BİLEŞENLER
ANALİZİ

Saha çalışmasından elde edilen veriler, gözlemlerden oluşan bir veri kümesinde muhtemel olarak yüksek korelasyona sahip değişkenleri, temel
bileşenler adı verilen düşük seviyede korelasyona sahip değişkenlere dönüştüren ‘Temel Bileşenler Analizi’ yöntemi kullanılarak Sanayi ve Verimlilik
Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından analize tabi tutulmuştur. Söz konusu analiz, otomotiv tedarik sanayinin geleceği, dijital dönüşüm, teknolojik
gelişim ve verimlilik potansiyeli unsurlarının incelenmesini sağlayacak bir kapsamda kurgulanmıştır. Bu doğrultuda saha çalışmasında katılımcılara
yöneltilen mevcut sorular anketin tasarımıyla da uyumlu şekilde;
•

Ürün ve Üretimin Dönüşümü
o

Otomobilin Değişimi

o

Dijitalleşme Vizyonu

o

Dijitalleşmeye Hazırlık

•

Ar-Ge Yetenekleri

•

Verimlilikte Etkili İç ve Dış Unsurlar

endekslerine6 toplulaştırılmıştır. Çalışmada tüm değişkenler, değişkende artış yaşandığında nihai değişkenlerde-endekslerde artış kaydedilmesine
yol açacak şekilde düzenlenmiştir. Değişkenler ve elde edilen endeksler, aldıkları değerlere göre en küçük değeri 0 ise [0,1] aralığında dağılacak,
en küçük değeri 0’dan küçük ise [-1,1] aralığında dağılacak şekilde tekrar düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler hem değişkenlerin hem de elde edilen
endekslerin üretilmiş değerler olması, ölçüme yarayan metrik değerler olmaması, buna karşın azlık-çokluk ya da düşüklük-yükseklik gösteren skalar
değerler olmasına dayanmaktadır. Oluşturulan endekslerin temel açıklayıcı istatistikleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Gözlem Sayısı

Ortalama

Std. Sapma

Min

Max

Otomobilin Değişimi

407

0,471

0,301

0

1

Dijitalleşme Vizyonu

407

0,601

0,164

0

1

Dijitalleşmeye Hazırlık

407

0,324

0,404

-1

1

Ürün ve Üretimin Dönüşümü

407

0,180

0,351

-1

1

Ar-Ge Yetenekleri

398

0,732

0,348

0

1

Verimlilikte Etkili İç ve Dış Unsurlar

407

0,277

0,357

-1

1

Yapılan analizde amaç, saha çalışmasından elde edilen verilerle oluşturulan toplulaştırılmış endeksler yoluyla otomotiv tedarik sanayinin ilgili alanlardaki mevcut kompozisyonunu ve dağılımını belirlemek, güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmektir. Bunun en faydalı sonucu, sektörün ilgili alanlardaki
performansının dağılımından sektörün bu alanlarda ne kadar benzeştiği ya da ayrıştığını öğrenebilmektir. Bunun için en faydalı araç gözlemlerin
kutu (box-plot) ve histogram grafiklerini incelemektir.

6 Temel Bileşenler Analizi, kutu grafik ve endekslerin oluşturulduğu verilerin dayandığı sorular hakkında daha detaylı açıklamalar EK1’de yer almaktadır.
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- Değişkenlerin Kutu Grafikleri

-Değişkenlerin Kutu Grafikleri

Yukarıdaki
Yukarıdakigrafik
grafikyorumlanırken
yorumlanırkendikkat
dikkatedilmesi
edilmesigereken
gerekenbazı
bazıhususlar
hususlarbulunmaktadır.
bulunmaktadır.Elde
Eldeedilen
edilenendekslerin
endekslerin büyüklükleri birbirleriyle değil her biri
büyüklükleri
değil her
biri kendiÖrneğin
içinde karşılaştırılabilir
özelliktedir.
Örneğin
Otomobilin
Değişimi
kendi içindebirbirleriyle
karşılaştırılabilir
özelliktedir.
Otomobilin Değişimi
Endeksinin
medyan
değerinin
(mavi dikdörtgenin ortasındaki çizgi) Dijitalleşme Vizyonu
Endeksinin
medyan
yüksek
olması çizgi)
(yeşil dikdörtgenin
ortasındaki
çizgi) birmedyan
bilgi içermemektedir. Bu çalışma için grafiğin
Endeksinin
medyan
değerinin
(mavideğerinden
dikdörtgenin
ortasındaki
Dijitalleşme Vizyonu
Endeksinin
sunduğu bilgiye
birolması
örnek;(yeşil
Üründikdörtgenin
ve Üretimin ortasındaki
Dönüşümü Endeksinin
sonuçları
(işletmelerin
konu hakkındaki
bilgileri ve hazırlıkları), Verimlilikte Etkili
değerinden
yüksek
çizgi) bir bilgi
içermemektedir.
Bu çalışma
için grafiğin
olan Unsurlar konusunda elde edilen sonuçlara nazaran daha geniş bir alanda yayılmaktadır. Bu bakış açısıyla öne çıkan hususlar aşağıda verilmiştir.
sunduğu bilgiye bir örnek; Ürün ve Üretimin Dönüşümü Endeksinin sonuçları (işletmelerin konu hakkındaki
bilgileri
ve hazırlıkları),
Verimlilikte
Etkili olan
Unsurlar
konusunda
elde 0,
edilen
sonuçlara
nazaran
daha geniş
Otomobilin
Değişimi konusunda
endeksin
tasarımı,
endeksin
minimum
maksimum
1 değeri
alabilmesine
izin vermektedir.
İşletmelerin
otomobilin
değişimi
konusundaki
bilgi ve hazırlıklarını temsil eden bu
bir
alanda
yayılmaktadır.
Bu bakış açısıyla
öne çıkan
hususlar
aşağıda verilmiştir.
değişken, geniş bir aralıkta yayılmıştır, dolayısıyla işletmelerin konu hakkındaki hazırlık düzeyleri sektör

Otomobilin
konusunda endeksin
tasarımı, gösteren
endeksin noktalar
minimumbu0,değişkende
maksimumyer
1 değeri
alabilmesine
içinde ciddi Değişimi
düzeyde farklılaşmaktadır.
Uç değerleri
almamaktadır,
izin
vermektedir.
İşletmelerin
otomobilin
değişimiyer
konusundaki
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Otomobilin değişimi
konusunda bilgi ve hazırlık
düzeyi sektör içinde önemli
ölçüde farklılaşmaktadır. Motor,
elektronik, şasi ve iç aksam
alanlarında çalışan işletmelerin
otomobilin değişimi konusunda
daha bilinçli ve hazırlıklı olduğu,
dolayısıyla bu konuda daha az
kırılgan olduğu
görülmektedir.

Dijitalleşmeye Hazırlık konusunda endeksin tasarımı, endeksin minimum 0, maksimum 1 değeri alabilmesine izin vermektedir. Dağılım az sayıda
işletmenin 0,5 değerinin altında yer aldığını, sektörün yoğunlaşmış ve merkezileşmiş şekilde [0,5-1] aralığında olduğunu, bu aralıkta maksimum
değer olan 1’e yaklaşan işletme sayısının ise giderek azaldığını göstermektedir. İşletmelerin dijitalleşmeye hazırlıkları sektör içinde benzeşmekte, az
sayıda işletme belirgin seviyede geri kalırken, yüksek sayıda işletmenin en iyi durumdaki işletmenin seviyesine yakın olduğu görülmektedir. Endeksin çok sayıda uç değere sahip olması dikkat çekmektedir. Bu uç değerleri oluşturan işletmeler ana kütleden ayrıştırılarak tekrar incelemeye tabii
tutulduğunda (ana kütlenin %7’si), bu işletmelerin otomobilin değişimi konusunda da ana kütleden ayrışmakta olduğu görülmektedir. Söz konusu
işletmeler bütün işletme büyüklüklerine yayılmış durumdadır, ilk beklentinin aksine küçük ölçek gruplarında yoğunlaşmamakta, bununla birlikte
herhangi bir ürün grubunda da yoğunlaşmamaktadır.
Dijitalleşme Vizyonu konusunda endeksin tasarımı endeksin minimum -1, maksimum 1 değeri alabilmesine izin vermektedir. Az sayıda işletme
genel eğilimin dışında kalarak çok düşük seviyelerde değer almıştır, işletmelerin büyük kısmı ortanca değer etrafında yer almıştır. Bu da sektörün
benzeştiğini göstermektedir. Yürütülen regresyon sonucunda ölçek büyüdükçe, dijitalleşme vizyonunun arttığı ve %100 yerli sermayeli işletmelerde
göreli olarak daha düşük dijitalleşme vizyonunun görüldüğü tespit edilmiştir.
Ürün ve Üretimin Dönüşümü endeksinin tasarımı, endeksin minimum -1, maksimum 1 değeri alabilmesine izin vermektedir. Az sayıda geride kalan
işletme gözlemlenmekte, bunun dışında sektörün geniş bir aralığa dağıldığı görülmekle birlikte benzeştiği tespit edilmektedir. Yukarıda açıklanan üç
alt endeksin birleşmesinden oluşan bu endeks, doğal olarak küçük sapmalar dışında, oluşturulduğu alt endekslerin özelliklerini taşınmaktadır. Yürütülen regresyon sonucunda işletme ölçeği büyüdükçe ve işletme Ar-Ge faaliyeti yürütüyorsa bu endeksin daha yüksek değerler aldığı görülmektedir.
Ayrıca, ürün tiplerine bakıldığında; motor, şasi, iç aksam, elektronik ve ham madde üretiminde faaliyet sürdüren işletmelerin söz konusu endekste
istatistiki olarak anlamlı seviyede daha yüksek değerler aldığı görülmektedir.
Ar-Ge Yetenekleri endeksinin tasarımı, endeksin minimum 0, maksimum 1 değeri alabilmesine
izin vermektedir. İşletmeler yoğun olarak maksimum değerlere yakınsayan şekilde benzeşmektedir. Otomotiv tedarik sanayinin doğası gereği Ar-Ge yoğunluğu yüksek yapısı, oluşturulan
endekse yansımıştır, işletmelerin büyük kısmı yüksek yoğunlukla Ar-Ge faaliyeti içindedir ve bu
alanda yetenekleri yüksektir. Ürünlerinin alıcısıyla birlikte Ar-Ge faaliyeti yürüten işletmelerin
verimliliklerinin daha yüksek olması doğal bir beklenti olmakla beraber çalışmada bu durumu
destekleyecek herhangi bir istatistiki bulguya rastlanamamıştır. İşletmelerin Ar-Ge yeteneklerinin işletme ölçeği büyüdükçe, değer zincirlerinde ileri doğu gidildikçe (Tier3→Tier2→Tier1)
daha yüksek olduğu yapılan regresyon çalışmasıyla tespit edilmiştir. Bununla birlikte, diğer
ürün grupları ile karşılaştırılınca Koltuk vb. ürünleri üretenlerin istatistiki olarak anlamlı seviyede daha düşük Ar-Ge yetenekleri olduğu, mühendislik hizmetleri sunan işletmelerin daha
yüksek Ar-Ge yetenekleri olduğu tespit edilmiştir. Diğer ürün grupları için anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir.

60

Dijitalleşmeye
hazırlık bakımından sektör
kendi içinde büyük ölçüde
benzeşmekte ve hatırı sayılır sayıda
işletmenin bu bakımdan en iyi
durumdaki işletmeye yakın olduğu
görülmektedir. Diğer yandan ölçek
büyüdükçe işletmelerin dijitalleşme
vizyonuna sahipliği de artmakta,
%100 yerli sermayeli işletmelerde ise
göreli olarak daha düşük
dijitalleşme vizyonu sahipliği
görülmektedir.
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Verimlilikte Etkili İç ve Dış Unsurlar endeksinin tasarımı, endeksin minimum -1, maksimum 1 değeri alabilmesine izin vermektedir. Endeksin tasarımı ilk aşamada, içsel ve dışsal dinamiklerin yetersiz ve/veya olumsuz olduğu durumların negatif sayısallaştırılmasına, nötr durumların sıfır değeri
almasına, yeterli ve/veya olumlu durumların da pozitif değerlerle sayısallaştırılmasına dayanmaktadır. Her bir firma için her bir negatif durum bir
kırılganlığı, pozitif bir durum bir avantajı temsil etmektedir. Bunun doğrusal olarak yansıtıldığı endeks de, pozitif değerlere sahip işletmelerin avantajlarının kırılganlıklarından fazla olduğunu yansıtmaktadır. Azımsanmayacak sayıda işletmenin kırılganlıkları öne çıkmakta, yine de işletmelerin
çoğunun konu hakkında avantajlarının ağır bastığı görülmektedir. İşletmelerin yaklaşık %30’u çok avantajlı, yaklaşık %50’si avantajlı, yaklaşık %20
’si de nötr, dezavantajlı ya da çok dezavantajlı durumdadır. Ürün grubu olarak bakıldığında yalnızca aktarma organları üreten işletmelerin daha
kırılgan oldukları istatistiki olarak ortaya konulabilmiş, bundan başka ürün grubuna bağlı bir farklılık görülmemiştir.

Verimliliği
etkileyen içsel ve dışsal
unsurlara ilişkin avantaj
ve dezavantajlar dikkate
alındığında azımsanmayacak
sayıda işletmenin
dezavanatajı öne çıkmakla
birlikte işletmelerin
çoğunun bu konudaki
avantajlarının ağır
bastığı
görülmektedir.

9. KÜRESEL OTOMOTİV SANAYİNDE TEDARİK BAĞ

9
KÜRESEL OTOMOTİV SANAYİNDE
TEDARİK BAĞLANTILARI

63
Aşağıda verilen “Dünya Otomotiv Üretiminde Karşılıklı Tedarik İlişkileri Tablosu” OECD Ülkeler arası Girdi Çıktı Tabloları 2018 versiyonu7 kullanılarak
oluşturulmuştur. Ülkeler arası Girdi Çıktı Tabloları OECD tarafından 36 üye ve 28 üye olmayan ülke olmak üzere toplamda 64 ülke ve 36 sektör arasındaki tüm ülke-sektör eşleşmeleri arasındaki talep ve ara malı kullanımlarını ve nihai talep öğelerini gösteren bir tablodur. Bu tablo incelenerek
ülkelerin üretim yapıları arasındaki bağlar, ileri-geri bağlantılar incelenebilmektedir.
Bu çalışma için önem taşıyan, kuşkusuz otomotiv sanayi ve otomotiv sanayinin geri bağlantılarıdır. Yandaki tablo oluşturulurken ülkelerin otomotiv
sanayilerinin8 her bir ülke-sanayi ikilisinden kullandığı aramalı miktarının, toplam sektör aramalı kullanımı içindeki payı hesaplanmıştır9. Devamında
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Dünya Otomotiv Üretiminde
Sıralama (2017)10

1

2

Üretici Ülke

Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Çin - İhracat
İşleme
faaliyetleri

Tedarikçi Ülke

Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Tedarik Sağlanan Sektör
Ülke Otomotiv Sanayinde Tedarikin Payı
Tedarikçi Ülke

Tedarik Sağlanan Sektör
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Tedarikçi Ülke
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Tedarikçi Ülke

Tedarik Sağlanan Sektör
Ülke Otomotiv Sanayinde Tedarikin Payı
Tedarikçi Ülke

Tedarik Sağlanan Sektör
Ülke Otomotiv Sanayinde Tedarikin Payı
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A.B.D.
Amerika
Birleşik
Devletleri
Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%15
Amerika
Birleşik
Devletleri

Motorlu
taşıtlar,
römork (…)

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

%33
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

%32
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Temel
metaller

Temel
metaller

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

%12
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

%12
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

%13
Amerika
Birleşik
Devletleri

Kauçuk ve
plastik
ürünler

Kauçuk ve
plastik ürünler

Diğer ticari
sektör
hizmetleri

7%
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler
Toptan ve
per. tic.;
motorlu taşıt.
tamiri
%5
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

7%
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

8%
Amerika
Birleşik
Devletleri

Toptan ve per.
tic.; motorlu
taşıt. tamiri

Fabrikasyon
metal
ürünleri

%5
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

%8
Amerika
Birleşik
Devletleri

Makine ve
ekipmanlar

Makine ve
ekipmanlar

Makine ve
ekipmanlar

%4

%4

%6

Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Amerika
Birleşik
Devletleri

Fabrikasyon
metal ürünleri

Temel
metaller

%4
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

%5
Amerika
Birleşik
Devletleri

Fabrikasyon
metal
ürünleri
%4
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

http://www.oica.net/category/production-statistics/

10 http://www.oica.net/category/production-statistics/
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3

4

5

6

Japonya

Almanya

Hindistan

G. Kore

Japonya

Almanya

Hindistan

G. Kore

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

%24
Meksika Global
İmalat Hariç
Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%13
Meksika Global
İmalat Hariç

%12
Meksika Global
İmalat Hariç

%59

%34

%19

%45

Almanya

Hindistan

G. Kore

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%10

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%7

Temel
metaller

Fabrikasyon
metal
ürünleri

%18

%5

Japonya

Almanya

Hindistan

G. Kore

6%

4%

Japonya

Almanya

Hindistan

Makine ve
ekipmanlar

Makine ve
ekipmanlar

Fabrikasyon
metal
ürünleri

Temel
metaller

Fabrikasyon
metal
ürünleri

Kauçuk ve
plastik
ürünler
5%
G. Kore

%3

%4

%5

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%5

Japonya

Almanya

Hindistan

G. Kore

Kauçuk ve
plastik
ürünler
%3

Diğer ticari
sektör
hizmetleri
%4

Nakliye ve
depolama

Temel
metaller

%4

%5

Japonya

Almanya

Hindistan

Fabrikasyon
metal
ürünleri
%2

Kauçuk ve
plastik
ürünler
%3

Kauçuk ve
plastik
ürünler
%4

Japonya

Almanya

Hindistan

Meksika Global
İmalat
Faaliyetleri
Amerika
Birleşik
Devletleri

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Japonya

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
7%

7
Meksika Global
İmalat Hariç
Faaliyetler
Meksika Global
İmalat Hariç

G. Kore

Makine ve
ekipmanlar
%4
G. Kore

Temel
metaller
8%
Meksika Global
İmalat Hariç
Nakliye ve
depolama
%7
Meksika Global
İmalat Hariç
Diğer ticari
sektör
hizmetleri
%5
Meksika Global
İmalat Hariç
Fabrikasyon
metal
ürünleri
%5
Meksika Global
İmalat Hariç
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Motorlu
taşıtlar,
römork (...)
%11
Meksika Global
İmalat Hariç
Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
7%
Amerika
Birleşik
Devletleri
Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%5
Meksika Global
İmalat Hariç

8

9

10

11

12

13

14

15

İspanya

Brezilya

Fransa

Kanada

Tayland

Birleşik
Krallık

Türkiye

Rusya Fed.

İspanya

Brezilya

Fransa

Kanada

Tayland

Birleşik
Krallık

Türkiye

Rusya Fed.

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Temel
metaller

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

%16

%25

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%14

İspanya

Brezilya

Fransa

Diğer ticari
sektör
hizmetleri

Diğer ticari
sektör
hizmetleri

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

%10

%10

Brezilya

Fransa

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%9
Almanya

%18

%13

%25

Birleşik
Krallık

Türkiye

Rusya Fed.

%17

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%12

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%13

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%10

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%14

Kanada

Japonya

Birleşik
Krallık

Türkiye

Rusya Fed.

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Fabrikasyon
metal
ürünleri

Kauçuk ve
plastik
ürünler

Temel
metaller

%5

%6

%4

%6

%7

%5

İspanya

Brezilya

Almanya

Kanada

Tayland

Almanya

Türkiye

Rusya Fed.

Kauçuk ve
plastik
ürünler
%7

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)
%4

Kauçuk ve
plastik
ürünler
%3

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)
%4

%6

Kauçuk ve
plastik
ürünler
%3

Tayland

Birleşik
Krallık

Türkiye

Rusya Fed.

%6

Kauçuk ve
plastik
ürünler
%4

Fabrikasyon
metal
ürünleri
%3
Meksika Global
İmalat
Faaliyetleri
Motorlu
taşıtlar,
römork (...)
%3

Diğer ticari
sektör
hizmetleri
%4

Diğer ticari
sektör
hizmetleri
%4

Diğer ticari
sektör
hizmetleri
%2

Brezilya

Fransa

Kanada

Birleşik
Krallık

Türkiye

Japonya

Temel
metaller

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

7%

9%

8%

Fransa

Brezilya

Fransa

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

%4

%5

%4
Meksika Global
İmalat Hariç

%25
Tayland

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%8

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Temel
metaller

Temel
metaller

%18
Amerika
Birleşik
Devletleri

Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
11%
Amerika
Birleşik
Devletleri
Toptan ve
per. tic.;
motorlu
taşıt. tamiri
%4

Nakliye ve
depolama

Meksika Global
İmalat Hariç

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

İspanya
Diğer ticari
sektör
hizmetleri
%4
İspanya

Brezilya

Nakliye ve
depolama

Fabrikasyon
metal
ürünleri

Fransa

4%

6%

7%

11%

Tayland

Birleşik
Krallık

Türkiye

Rusya Fed.

Temel
metaller

Finans ve
sigorta
faaliyetleri

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Fabrikasyon
metal
ürünleri

Makine ve
ekipmanlar
%3
Japonya

Nakliye ve
depolama
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Dünya Otomotiv Üretiminde
Sıralama (2017)10
Üretici Ülke

Tedarik Sağlanan Sektör
Ülke Otomotiv Sanayinde Tedarikin Payı
Tedarikçi Ülke

Tedarik Sağlanan Sektör

Ülke Otomotiv Sanayinde Tedarikin Payı
Tedarikçi Ülke

Tedarik Sağlanan Sektör

Ülke Otomotiv Sanayinde Tedarikin Payı
Tedarikçi Ülke

1
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Çin - İhracat
İşleme
faaliyetleri

Elektrikli
ekipman

Elektrikli
ekipman

%4
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

%4
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Diğer ticari
sektör
hizmetleri

Diğer ticari
sektör
hizmetleri

2

3

4

5

6

A.B.D.

Japonya

Almanya

Hindistan

G. Kore

Elektrikli
ekipman

Temel
metaller

%2

%2

Kimyasallar
ve eczacılık
ürünleri
%3

Japonya

Almanya

Hindistan

Kauçuk ve
plastik
ürünler
%4
Amerika
Birleşik
Devletleri
Bilgisayar,
elektronik
ve optik
ürünler

Nakliye ve
depolama

Nakliye ve
depolama

Diğer ticari
sektör
hizmetleri

Elektrikli
ekipman
%3
G. Kore

Bilgisayar,
elektronik
ve optik
ürünler

7
Meksika Global
İmalat Hariç
Faaliyetler
Kauçuk ve
plastik
ürünler
%4
Amerika
Birleşik
Devletleri
Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Meksika Global
İmalat
Faaliyetleri
Diğer ticari
sektör
hizmetleri
%4
Amerika
Birleşik
Devletleri
Fabrikasyon
metal
ürünleri

8

9

10

11

12

13

14

15

İspanya

Brezilya

Fransa

Kanada

Tayland

Birleşik
Krallık

Türkiye

Rusya Fed.

Fabrikasyon
metal
ürünleri
%3

Fabrikasyon
metal
ürünleri
%3

Kauçuk ve
plastik
ürünler
%3

Fabrikasyon
metal
ürünleri
%4

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)
%2

İspanya

Brezilya

Birleşik
Krallık

Türkiye

Rusya Fed.

Elektrik, gaz,
su temini,
(...)

Elektrik,
gaz, su
temini, (...)

Kauçuk ve
plastik
ürünler

Finans ve
sigorta
faaliyetleri

%3

Diğer ticari
sektör
hizmetleri
%2

Fransa

Kanada

Nakliye ve
depolama

Finans ve
sigorta
faaliyetleri

Finans ve
sigorta
faaliyetleri

Temel
metaller
%2
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Temel
metaller

Diğer
imalatlar;
makine ve
ekipmanları
n tamir ve
montajı
3%

3%

2%

3%

1%

2%

4%

3%

3%

3%

4%

4%

2%

2%

2%

Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Amerika
Birleşik
Devletleri

Japonya

Çek
Cumhuriyeti

Hindistan

Almanya

Meksika Global
İmalat Hariç

Meksika Global
İmalat Hariç

İspanya

Brezilya

İspanya

Kanada

Tayland

Birleşik
Krallık

Nakliye ve
depolama

Nakliye ve
depolama

Nakliye ve
depolama

Diğer ticari
sektör
hizmetleri

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Elektrik,
gaz, su
temini, (...)

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Kimyasallar
ve eczacılık
ürünleri

Fabrikasyon
metal
ürünleri

Elektrik, gaz,
su temini,
(...)

Telekomünik
asyon

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Nakliye ve
depolama

Fabrikasyon
metal
ürünleri

Elektrik, gaz,
su temini,
(...)

%3
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

%3
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

%2
Çin - İhracat
İşleme
faaliyetleri

%3
Meksika Global
İmalat Hariç

%2
Amerika
Birleşik
Devletleri

Bilgisayar,
elektronik ve
optik ürünler

Bilgisayar,
elektronik ve
optik ürünler

Bilgisayar,
elektronik
ve optik
ürünler

Elektrikli
ekipman

Makine ve
ekipmanlar

%1

%2

%2

%2

Japonya

Almanya

Hindistan

G. Kore

Bilgisayar,
elektronik
ve optik
ürünler

Elektrikli
ekipman

Finans ve
sigorta
faaliyetleri

Diğer ticari
sektör
hizmetleri

2%

3%

Türkiye

Rusya Fed.

Tekstil,
giyim eşyası,
deri ve
benzeri
ürünler
%3

Nakliye ve
depolama

%2

%2

%3

%2

%2

%2

İspanya

Arjantin

Fransa

Kanada

Tayland

Birleşik
Krallık

Türkiye

Almanya

%2

Nakliye ve
depolama

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Elektrik, gaz,
su temini,
(...)

Makine ve
ekipmanlar

Makine ve
ekipmanlar

Eğitim

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

%3

%2

%2

%1

%2

%2

%2

%2

%2

%2

%2

%3

%2

Tekstil,
giyim eşyası,
deri ve
benzeri
ürünler
%2

%2

%2

%2

Tedarikçi Ülke

Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

Amerika
Birleşik
Devletleri

Japonya

Almanya

Hindistan

G. Kore

Meksika Global
İmalat Hariç

Meksika Global
İmalat Hariç

İspanya

Brezilya

Fransa

Kanada

Tayland

Birleşik
Krallık

Almanya

Rusya Fed.

Tedarik Sağlanan Sektör

Kimyasallar
ve eczacılık
ürünleri

Kimyasallar ve
eczacılık
ürünleri

Kimyasallar
ve eczacılık
ürünleri

İnsan sağlığı
ve sosyal
hizmet

İnsan sağlığı
ve sosyal
hizmet

Bilgisayar,
elektronik
ve optik
ürünler

Kauçuk ve
plastik
ürünler

Finans ve
sigorta
faaliyetleri

Temel
metaller

Temel
metaller

Elektrikli
ekipman

Nakliye ve
depolama

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Elektrikli
ekipman

%2
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

%2
Çin - İhracat
Hariç
faaliyetler

%2
Meksika Global
İmalat

Tekstil,
giyim
eşyası, deri
ve benzeri
ürünler
%1

%2
Meksika Global
İmalat Hariç

%2
Amerika
Birleşik
Devletleri

Tekstil, giyim
eşyası, deri
ve benzeri
ürünler

Tekstil, giyim
eşyası, deri ve
benzeri
ürünler

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Makine ve
ekipmanlar

Kauçuk ve
plastik
ürünler

Tedarik Sağlanan Sektör

Ülke Otomotiv Sanayinde Tedarikin Payı

Ülke Otomotiv Sanayinde Tedarikin Payı
Tedarikçi Ülke

Tedarik Sağlanan Sektör

Ülke Otomotiv Sanayinde Söz Konusu
Tedarikin Payı
Tablolanan Tedariklerin Ülke Otomotiv
Sanayindeki Toplam Payı

%1

%2

Tekstil,
giyim
eşyası, deri
ve benzeri
ürünler
%2

Japonya

İspanya

Hindistan

G. Kore

Kimyasallar
ve eczacılık
ürünleri

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Kok ve
rafine
edilmiş
petrol
ürünleri

Kimyasallar
ve eczacılık
ürünleri

%1

Diğer
metalik
olmayan
mineral
ürünler
%1

%2

%2

%2

%2

%2

%2

Çek
Cumhuriyeti

Brezilya

Fransa

Kanada

Tayland

Birleşik
Krallık

Türkiye

Rusya Fed.

Motorlu
taşıtlar,
römork (...)

Elektrik, gaz,
su temini,
(...)

Diğer
imalatlar;
makine ve
ekipmanları
n tamir ve
montajı

Kauçuk ve
plastik
ürünler

Nakliye ve
depolama

Kimyasallar
ve eczacılık
ürünleri

Kimyasallar
ve eczacılık
ürünleri

Makine ve
ekipmanlar

%2

%2

%2

%1

%1

%1

%1

%2

%2

%1

%1

%1

%2

%1

%2

%2

%1

%82

%81

%70

%90

%66

%72

%79

%77

%56

%61

%76

%60

%69

%62

%66

%62

%72

61

Dünyanın öncü otomotiv üreticisi ülkelerin tedarikçileri tablosu OECD Ülkeler arası Girdi Çıktı Tabloları 2018 versiyonu kullanılarak, her bir ülkenin
otomotiv sanayinin toplam aramalı talepleri arasında kendi sektörlerinden olan taleplerinin oranını göstermektedir. Bu, ülkelerin otomotiv sektörünün ne düzeyde ülke otomotiv tedarik sanayinden faydalanabildiğini göstermektedir. Tabloda öncü otomotiv üretici 23 ülke gösterilmektedir.
Görüldüğü gibi Türkiye otomotiv tedarik sanayi son yıllarda öne çıkan otomotiv üreticisi Doğu Avrupa ülkelerinin çok önünde bir yerli tedarik sanayi
ile entegre çalışmaktadır. Türkiye otomotiv sanayinin sahip olduğu oranın A.B.D., Almanya, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu gibi %70’li düzeylerle Dünyanın öncü üreticileriyle benzer özellikler taşıdığı görülmektedir. Bu yeterlilik kuşkusuz üretim ve rekabetçilik kapasitesini destekleyecek
bir tedarik sanayi yeterliliğine de işaret etmektedir. Tablonun en sağındaki sütun, her bir ülkenin otomotiv tedarikçilerinin Dünyadaki tüm otomotiv
üreticilerine sağladığı tedarik oranını göstermektedir. Hakim tedarikçilerin Çin, ABD, Japonya, Almanya ve G.Kore olduğu görülmektedir, bu beş ülke
diğer ülkelerin ülke dışı tedarikinin %68,5’ini oluşturmaktadır.

Dünya Otomotiv Üretiminde Öncü Ülkelerin Tedarikçileri
Ülke
Çin H.C.
A.B.D.
Japonya
Almanya
Hindistan
G. Kore
Meksika
İspanya
Brezilya
Fransa
Kanada
Tayland
Birleşik Krallık
Türkiye
Rusya Federasyonu
Endonezya
İtalya
Çekya
Slovak Cumhuriyeti
Polonya
Güney Afrika
Macaristan
Arjantin
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Dünya Otomotiv Üretim
Sıralaması 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
20
22
23
24
25

Ülkenin Otomotiv Tedariklerinin
İçindeki Yerli Ülke Payı %
92
76
95
71
82
84
81
58
85
63
51
62
71
75
77
80
63
50
47
62
69
33
80

Dünyadaki Tüm Otomotiv Tedariklerinin
İçinde Ülkenin Sağladığı Miktar %
21,2
13,3
16,3
11,5
1,5
6,2
1,8
1,6
1,4
1,5
1,6
1,1
1,8
0,6
0,6
1,5
1,6
1,6
0,9
1,0
0,3
0,8
0,4
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Sonuç
Bu çalışmada, otomotiv tedarik sanayinin verimliliğin artırılması yönündeki taleplere ne derece yanıt verebildiği, potansiyel gelişme alanları, dördüncü sanayi devrimi ve dijital dönüşüm, yerli otomobil, elektrikli araçların yaygınlaşması ve uluslararası ticaret savaşları gibi gelişmeler karşısındaki durumu, sektörün geleceğe ilişkin öngörüleri, işletme ölçeğinden ülke ölçeğine yapılması gerekenlere ilişkin görüşleri ve beklentilerine ışık
tutulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda sektörde faaliyet gösteren 407 işletmeyle yönetici düzeyinde gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen
bulgular ve ilave analizlerin sonuçları raporlanmıştır.
Otomotiv sanayinde öncü konumdaki ülkelerin hangi sektör ve ekonomilerden beslenerek üretim yaptığı incelendiğinde vurgu yapılacak temel öğe,
ABD ile Kanada ve Meksika arasında ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında (Almanya, Fransa, İspanya) kuvvetli ticaret bağları olduğudur. Bunun
dışında öncü otomotiv üreticisi ülkeler kendi ülkelerinin tedarik sanayilerine dayanarak üretim yapmaktadırlar. Türkiye’nin de yurtiçi kaynaklı tedarik
sektörlerine bağlı bir otomotiv sanayisi olduğu, başka bir deyişle Türkiye’nin otomotiv sanayinde öncü olmasına temel oluşturabilecek bir ulusal
otomotiv tedarik sanayine sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’deki henüz yerli OEM olmayan, yabancı OEM’ler tabanlı otomotiv sanayinin zaman
içinde güçlü, uluslararası yeterlilikte bir yapı elde ettiği görülmektedir.
Halen 2008 küresel finans krizinin etkilerini yaşayan Türk otomotiv tedarik sanayi, 2012 yılından başlayarak özellikle toplam faktör verimliliğinde
olmak üzere toparlanma eğilimine girmiştir. Otomotiv tedarik sanayinde yıllar içinde görece yüksek işgücü verimliliği ve toplam faktör verimliliğine
sahip işletmelerin sayısı artmıştır. Tedarikçi işletmelerin verimlilikleriyle ana sanayi işletmelerinin verimlilikleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki
bulunmuştur. Bir tedarikçinin tedarik ilişkisinin sıklığı ve maddi büyüklüğü arttıkça hem işgücü verimliliği hem de toplam faktör verimliliği artmaktadır.
Rapor kapsamındaki işletmelerin çok büyük çoğunluğu yerli işletmedir ve yarıdan fazlası birinci seviye tedarikçi konumundadır. İç aksam, aktarma organları ve dış aksam ilk üç sırayı paylaşmakla birlikte, işletmeler oldukça geniş bir yelpazede ürün sunmaktadır. İşletmelerin 2017 yılındaki
ciroları bir önceki yıla göre ortalama %21 oranında artarken çalışan sayıları %7,4 düzeyinde artmıştır. Kapasite kullanım oranıysa ortalama %69
düzeyindedir.
2017 yılında işletmelerin birim maliyetleri %20,8 oranında artmıştır. Maliyeti artıran en önemli etmen olarak, büyük bir çoğunlukla hammadde
maliyetleri gösterilmektedir. Kullanılan girdilerin ortalama %32’si ithal edilmektedir. İşletmelerin yarısından fazlası, gelecekte girdi ithalatının artacağını beklemektedir.
İşletmeler mevcut durumda satışlarının ciro olarak büyük bir bölümü yurtiçine yapmaktadır. Sektörde üretimin ortalama %39’u ihraç edilmekte,
önümüzdeki 5 yıllık dönemde ise ihracatın %27 oranında artması umulmaktadır. Bu artış beklentisinde yoğun olarak Avrupa pazarları hedeflenmektedir.
Sektörde dördüncü sanayi devrimi kapsamındaki teknolojik gelişmelerin sektöre olumlu yansıyacağı beklentisi hâkim olduğu gibi bu gelişmelerin
piyasa yapısında yaratabileceği değişikliklere ilişkin farkındalık da yüksektir. Özellikle sürdürülebilirlik temasına ilişkin küresel yeniliklerin takip edildiği görülmekle birlikte, bağlantılılık ve otonom sürüşe ilişkin yeniliklerin görece daha az takip edilmesi ve işletmelerin hatırı sayılır bir kısmının ise
bu türden yenilikleri hiç takip etmiyor oluşu dikkat çekicidir. İşletmelerin kayda değer bir çoğunluğu üretim süreçlerinin dijitalleşmeden doğrudan

etkileneceği ve büyük miktarda yatırım yapmaları gerekeceği düşüncesindedir. Robot teknolojilerinin, önümüzdeki 5 yıl içinde sektör için stratejik
önem taşıyan başat teknoloji alanı olacağı beklenmektedir.
Söz konusu teknolojilerin işletmelerce stratejik olarak önemli görülme durumları arasındaki ikili bağlantılar analiz edildiğinde, en kuvvetli ikili ilişkilerin siber güvenlik ile diğer alanlar arasında bulunduğu saptanmıştır. Robotik, işletmelerin en yüksek yoğunlukla önem verdiği teknoloji olsa da
birlikte önemli görülmesi anlamında diğer alanlarla ilişki kurulmamıştır.
Bulguların Temel Bileşenler Analizine tabi tutulmasıyla bu alana daha detaylı bakılmıştır. Buna göre otomobilin değişimi konusunda bilgi ve hazırlık
düzeyi sektör içinde önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Motor, elektronik, şasi ve iç aksam alanlarında çalışan işletmelerin otomobilin değişimi konusunda daha bilinçli ve hazırlıklı olduğu, dolayısıyla bu konuda daha az kırılgan olduğu görülmektedir. Dijitalleşmeye hazırlık bakımından sektör kendi
içinde büyük ölçüde benzeşmekte ve hatırı sayılır sayıda işletmenin bu bakımdan en iyi durumdaki işletmeye yakın olduğu görülmektedir. Diğer
yandan ölçek büyüdükçe işletmelerin dijitalleşme vizyonuna sahipliği de artmakta, %100 yerli sermayeli işletmelerde ise göreli olarak daha düşük
dijitalleşme vizyonu sahipliği görülmektedir.
İşletmelerin çok önemli bir çoğunluğu dördüncü sanayi devrimi kapsamındaki teknolojileri üç ila beş yıl sonrasından başlayarak uygulamaya alabileceklerini düşünmektedir. 5 yıl ve daha uzun süreleri işaret eden işletmeler arasında Ar-Ge personeli bulunmayan işletmeler anlamlı olarak daha
fazladır. İşletmeler çoğunlukla dördüncü sanayi devrimine geçiş açısından hızla dönüşebilme kabiliyetine sahip oldukları görüşündedir. Bu bağlamda
sermaye yeterliliğine ilişkin beyanlarda yabancı ortaklı işletmeler lehine görülen fark çarpıcıdır. Elektrikli araçların üretim yapılarını değiştireceği
beklentisinde olan işletmeler çoğunlukta olmakla birlikte, bunların arasında bu değişime dönük herhangi bir önlem almayı planlamayan işletmeler
de çoğunluktadır.
İşletmelerin büyük kısmı Ar-Ge faaliyeti içindedir ve bu alanda yetenekleri yüksektir. Büyük çoğunluğu Ar-Ge personeli çalıştırmakta ve Ar-Ge ve
tasarım faaliyetlerini içinde bulundukları değer zinciriyle entegre biçimde yürütmektedir. İşletmeler tedarik zincirindeki konumları bakımından
OEM’den uzaklaştıkça, Ar-Ge, Ür-Ge ve tasarım faaliyetlerini yürütme olasılıkları da azalmaktadır.
Genel olarak, otomotiv ve ilgili sanayilerin sermaye ve teknoloji yoğun üretim alanları olması verimlilikte belirleyici olan iç dinamiklerin sermaye
yapısı ve Ar-Ge olmasını sağlamıştır.
Araştırmaya katılan işletmelerin OEM’lerle ilişkileri daha yakından irdelendiğinde, önemli bir kısmının OEM’lerin verimlilik, kalite ve rekabetçiliklerine olumlu katkı sağladığını düşündüğü görülmektedir. Bunun yanı sıra işletmeler OEM’lerin kendilerini profesyonelleşmeye teşvik ettiklerini,
teknolojiyi takip etmelerini sağladıklarını ve know-how bilgisini artırdıklarını düşünmektedirler.
Verimliliği değişmeyen işletmeler çalışma kapsamındaki işletmelerin %47’sini, verimliliğinde artış olan işletmeler %26’sını, verimliliğinde düşüş
olan işletmeler ise tüm işletmelerin %27’sini oluşturmaktadır. Saha çalışmasıyla elde edilen veriler kullanılarak, sektörün verimlilik değişim düzeyi hesaplanmış, 2017 yılında 2016 yılına göre ortalama %3,48 düşüş kaydedilmiştir. Yabancı ortaklı yerli işletmeler ya da yabancı bir grubun
Türkiye’deki girişimlerinin verimlilik oranı anlamlı olarak daha yüksektir. Sektörde veriye dayalı yönetim pratiklerinin bu denli gelişmiş olması verimlilik yönetimi açısından sağlam bir temelin varlığını işaret ederken dijital dönüşüme de daha kolay uyum sağlanabileceğine dair bir ipucu sunmaktadır. Verimliliği etkileyen içsel ve dışsal unsurlara ilişkin avantaj ve dezavantajlar dikkate alındığında azımsanmayacak sayıda işletmenin dezavantajı öne çıkmakla birlikte işletmelerin çoğunun bu konudaki avantajlarının ağır bastığı görülmektedir. Yönetim yapısı ve istihdam edilen beyaz
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yakalıların yetkinlikleri verimliliğe olumlu etki eden iç dinamikler arasında işletmelerin kendilerini en yeterli gördüğü alanlar olurken, teknolojideki
değişimlere uyum, üretimin bilişimle bütünleşmesi ve Ar-Ge kapasitesi gibi alanlar da en yetersiz gördüğü alanlar olmuştur. İşgücü piyasasındaki
beyaz yakalıların yetkinlikleriyle OEM’e bağlı değer zinciri yapıları verimliliğe olumlu etki ederken, döviz kuru olumsuz etkileyen dışsal faktörlerin
başında sayılmıştır.
Ekonometrik analiz, Ar-Ge faaliyeti yürüten işletmelerin verimliliklerinin anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ar-Ge faaliyetini
işletmenin içinde bulunduğu değer zinciriyle entegre şekilde yürütmenin beklenenin aksine verimlilik açısından anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür. Yine veri madenciliği ve analizi ile esnek ve değişen ürün bandını işletmesi için kritik önemde gören işletmelerin Ar-Ge yapma ihtimalinin
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Aynı şekilde ekonometrik analizlerle, tasarım faaliyeti yürüten işletmelerin verimliliklerinin anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ortaya konmuştur.
Ayrıca işletmenin içinde bulunduğu değer zinciriyle birlikte tasarım faaliyeti yürütmesinin (Ar-Ge faaliyetlerinin aksine) verimlilik değişimleriyle
pozitif ilişkide olduğu bulunmuştur. Bu bulgu tasarım süreçlerinin entegre yürütülmesinin başarıya ulaşması açısından belirleyici olduğunu ortaya
koymaktadır.
Ekonometrik analizle elde edilen bir diğer sonuç, verimlilik değişimi ile özsermaye yapısı arasındaki anlamlı ilişkidir. Özsermaye yapısının yetersiz
olduğunu belirten işletmelerin negatif verimlilik değişimleri yaşadıkları görülmüştür. Aynı sonuçlar bilişim yöntemleri ile üretimi entegre etme
yeteneklerinin yetersiz olduğunu belirten işletmeler için de geçerlidir. Ar-Ge kapasitelerinin yeterli olduğunu belirten işletmelerin verimliliklerinin
pozitif yönde değiştiği görülmektedir.
Verimliliği etkileyen dışsal faktörler analiz edildiğinde otomotiv sektörünün OEM’e bağlı değer zinciri yapısı, yurtiçindeki Ar-Ge kapasitesi ve döviz
kuru rejimini olumsuz gelişmeler olarak gören işletmelerin verimliliklerinde negatif değişimler olduğu görülmektedir. Otomotiv sanayinin dış ticaretle yüksek bağıntısı döviz kuru hareketliliklerine yüksek esneklik taşıması doğal sonucunu doğurmaktadır. OEM’lere bağımlı üretim yapısı birçok
noktada fırsat doğurduğu gibi tedarik sanayi için tehdit de oluşturmaktadır.
Çalışmaya katılan işletmeler sektörün geleceği için en önemli görülen muhtemel değişim alanı olarak dördüncü sanayi devrimini belirtmektedir.
Yine Türkiye’nin otomobil üretimine başlaması ve elektrikli otomobilin yaygınlaşması da yüksek öneme sahip değişimler olarak görülmektedir. Uluslararası ticaret kısıtlamalarının sektörde olumsuz etki yaratacağı inancı belirgin bir şekilde yüksektir. Bu doğrultuda pazarda daralma ve buna bağlı
müşteri kaybı, girdi ve hammadde fiyatlarında yükselme, ithalattan ziyade ihracatta azalma yaşanacağı beklentileri belirgin şekilde öne çıkmaktadır.
İşletmeler geleceğe hazır olmak adına teknolojiye yatırım yapmaları, Ar-Ge faaliyetlerini artırmaları ve mevcut işgücünün yetkinliklerini artırmaları
gerektiği görüşündedir. İçinde bulundukları değer zinciri tarafından dünyadaki teknolojik yönelimlerin takip edilmesi ve buna uygun yatırımlar yapılması gerektiğini düşünen işletmeler, kamudan da bu doğrultuda destekleri artırmasını ve genel eğitim seviyesini yukarı çekmesini beklemektedir. Bu
bağlamda kamunun, işletmelerin mevcut verimlilik temellerini sağlamlaştırmaları ve bu temel üzerinde dijital dönüşüme daha hazır olabilmelerini
desteklemek adına işletmelerin yönetim işlevlerinin geliştirilmesine dönük tedbirler yanında, desteklerin teknolojideki değişimlere uyum, üretimin
bilişimle bütünleşmesi ve Ar-Ge kapasitesi gibi alanlara yönlendirilmesi ve hammadde maliyetlerinin kontrol altına alınması açısından gerekli tedbirleri de alması gerekli görülmektedir.

EK: Temel Bileşenler Analizi Teknik Notu
Temel Bileşenler Analizi, (Principal Components Analysis-TBA) gözlemlerden oluşan bir veri kümesinde muhtemel olarak yüksek korelasyona sahip
değişkenleri, temel bileşenler adı verilen düşük seviyede korelasyona sahip değişkenlere dönüştüren istatistiki bir prosedürdür. Bu yöntem kullanılarak Otomotiv Tedarik Sanayi (OTS) saha çalışması, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından otomotiv sanayinin geleceği, dijital
dönüşüm, teknolojik gelişim ve verimlilik potansiyeli unsurlarını inceleyecek şekilde analize tabi tutulmuştur.
Bu kapsamda sorular anketin tasarımıyla da uyumlu şekilde;
•

Ürün ve Üretimin Dönüşümü
o

Otomobilin Değişimi

o

Dijitalleşme Vizyonu

o

Dijitalleşmeye Hazırlık

•

Ar-Ge Yetenekleri

•

Verimlilikte Etkili İç ve Dış Unsurlar

endeksilerine toplulaştırılmıştır. Yapılan çalışmada amaç, toplulaştırılmış endeksler itibarıyla OTS’nin sektörel kompozisyonunu ve dağılımını belirlemek, güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmektir.
Çalışmada tüm değişkenler, değişkende artış yaşandığında endekslerde artış kaydedilmesine yol açacak şekilde düzenlenmiştir. Değişkenler ve elde
edilen endeksler, aldıkları değerlere göre en küçük değeri 0 ise [0,1] aralığında dağılacak, en küçük değeri 0’dan küçük ise [-1,1] aralığında dağılacak
şekilde tekrar düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler hem değişkenlerin hem de elde edilen endekslerin üretilmiş değerler olması, ölçüme yarayan metrik
değerler olmaması, buna karşın azlık-çokluk ya da düşüklük-yükseklik gösteren skalar değerler olmasına dayanmaktadır.
Endekse dönüştürme çalışmasının en faydalı sonucu, sektörün ilgili alanlardaki performansının dağılımını görmek, bu dağılımdan sektörün bu
alanlarda ne kadar benzeştiği ya da ayrıştığını öğrenebilmektir. Bunun için en faydalı araç ise gözlemlerin kutu (box-plot) ve histogram grafiklerini
oluşturup incelemektir.
Bir kutu grafiği (box-plot) grafiği, iki parçaya ayrılmış bir kutu, bu kutunun iki yönüne doğru uzayan çizgiler ve noktalardan oluşmaktadır. İki kutunun başlangıç noktası gözlemlerin yüzde yirmibeşinci değeridir. Kutuların arasındaki çizgi medyanı (ortanca, yüzde ellinci değer) göstermektedir.
Kutuların bitişi yüzde yetmişbeşinci değerdir. Dolayısıyla bir kutu grafiğinde iki kutu, yüzde yirmibeşinci değerden başlar, yüzde ellinci noktayı gösterir ve yüzde yetmişbeşinci değerde biter. Kutuların toplamı, çeyrekler açıklığı olarak adlandırılmaktadır (interquartile range). Kutuların aşağı ve
yukarısında (sağında ve solunda) yer alan çizgiler yüzde yirmibeşlik (yüzde yetmişbeşlik) değerden çeyrekler açıklığı değerinin 1,5 katı çıkarılarak
(toplanarak) elde edilen noktadan başlamaktadır. Bu şekilde belirlenen minimum ve maksimum değerlerin dışında kalan değerler uç değer (outlier)
kabul edilir ve nokta ile gösterilir.
Grafik yorumlanırken elde edilen değişkenlerin büyüklüklerinin birbirleriyle değil, her birinin kendi içinde karşılaştırılabilir özellikte olduğuna dikkat
etmek gerekmektedir.
Analize dâhil edilen sorular aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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ENDEKSLERDE
KULLANILAN
SORULAR
ENDEKSLERDE
KULLANILAN
Soru
Kodu

SORULAR

Soru

Otomobilin Değişimi
Yakın gelecekte elektrikli araçların (Hybrid sistem, Menzil artırıcılı
s17
sistem, Tam elektrikli sistem..vb) üretim yapınızda değişikliğe yol
açacağını düşünüyor musunuz?
Yakın gelecekte elektrikli araçların (Hybrid sistem, Menzil artırıcılı
sistem, Tam elektrikli sistem..vb) üretim yapınızda yaratacağı
s18
değişiklik ile ilgili olarak okuyacağım ifadelerden hangisi sizlere daha
uygun?
İşletmenizde ürün yeniliği (inovasyonu) yapmak amacıyla size
s19
sayacağım küresel trendlerden hangileri ile ilgileniyorsunuz?
Dijitalleşme Vizyonu
Sizce, üretimde dijitalleşme ve dördüncü sanayi devrimi
s20
teknolojilerinin hayata geçmesinin üretim süreçleriniz üzerinde
etkisi olacak mı?
Önümüzdeki 5 yıllık süreçte size okuyacağım teknolojilerin
s22
hangilerinin işletmeniz için stratejik öneme sahip olacağını
düşünüyorsunuz?
s23

Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0) olarak adlandırılan
gelişmelerin ne zaman faaliyetlerinizin bir parçası haline gelmesini
bekliyorsunuz?

Dijitalleşmeye Hazırlık
Dördüncü Sanayi Devrimine (Sanayi 4.0) geçişte işletmenizin
s25
avantajları nelerdir?
Dördüncü Sanayi Devrimine (Sanayi 4.0) geçişte işletmenizin
s26
dezavantajları nelerdir?
Ar-Ge Yetenekleri
s28

Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinizi, size okuyacağım ifadelerden hangisi
en iyi tanımlar?

Cevap Seçenekleri

Cevap
Seçeneklerinin
Sayısal
Karşılıkları

Hayır

0

Evet

1
2
1
1
0

Üretim yapımızda buna bağlı değişiklikler yapmayı planlıyoruz.
Üretim yapımızda buna bağlı değişiklikler yapmayı planlamıyoruz.
Üretim yapımızın değişmesi gerektiğini düşünmüyoruz.
Bu konuyu henüz gündemimize almadık.
Seçeneklerin cevapları sayılarak toplulaştırılmıştır.
Hayır

0

Evet

1

Seçeneklerin cevapları sayılarak toplulaştırılmıştır.
1-2 yıl içinde
3-5 yıl içinde
5 yıldan uzun süre sonra
Hiç bir zaman
Mevcut durumda faaliyetlerimiz bu değişimi sağlamış durumdadır.

3
2
1
0
4

Seçeneklerin cevapları sayılarak toplulaştırılmıştır.
Seçeneklerin cevapları sayılarak toplulaştırılmıştır ve negatife
çevrilmiştir.
Ar-Ge ya da Ür-Ge faaliyeti yürütmüyoruz.
İçinde bulunduğumuz değer zincirinden bağımsız olarak yürütüyoruz.
İçinde bulunduğumuz değer zinciriyle entegre biçimde yürütüyoruz.

0
1
1

Soru
Kodu

Soru

Cevap Seçenekleri

s29

İşletmenizde yalnızca Ar-Ge faaliyeti ile görevlendirilmiş personel
çalışmakta mıdır?

s30

Tasarım faaliyetlerinizi en iyi nasıl tanımlarsınız?

Hayır
Evet
Tasarım faaliyeti yürütmüyoruz.
İçinde bulunduğumuz değer zincirinden bağımsız olarak yürütüyoruz.
İçinde bulunduğumuz değer zinciriyle entegre biçimde yürütüyoruz.

Verimlilikte Etkili İç ve Dış Unsurlar

s31

s32

Mavi yakalı çalışanların yetkinlik düzeyi
Beyaz yakalı çalışanların yetkinlik düzeyi
Çalışanlarımızın teknolojik değişikliklere uyum sağlamasını sağlayacak
çalışan yapısı
Fabrika içinde uygulanan üretim tekniklerinde yetkinlik/başarı (Just in
Time, Yalın Üretim, Kaizen, 6Sigma vb)
ERP, MRP, CRP, Bulut, Nesnelerin Interneti vb. bilişim yöntemleri ile
İşletmenizin verimlilik düzeyi üzerinde etkili olan size sayacağım iç
üretimi entegre edebilmek
dinamiklerin yeterliliklerini nasıl tanımlarsınız, puanlayınız?
Özsermaye yapısı
İşletmemizin Ar-Ge yapma ve/veya uygulama kapasitesi
İşletmemizin yönetim yapısı (organizasyonel yapı, karar verme
süreçleri vb.)
Değer zincirinin içerisindeki yönetim sistemine entegre olma
Değer zincirinin içerisinde işletmemizin bulunduğu konum
Veri analizi yetenekleri ve sonuçlarını başarı ile üretime yansıtma
İşgücü piyasasındaki mavi yakalı çalışanların becerileri ve yeterlilikleri
İşgücü piyasasındaki beyaz yakalı çalışanların becerileri ve yeterlilikleri
Sürekli gelişen yurtiçi piyasa
Otomotiv sektörünün OEM’e bağlı değer zinciri yapısı
Size sayacağım dışsal faktörleri dikkate alarak, işletmenizin verimlilik
Mevcut teşvik ve destekler
düzeyi üzerinde bu faktörlerin etkisini puanlar mısınız?
Yurtiçindeki Ar-Ge kapasitesi
Konu ile ilgili mevzuattaki güncellemeler
Döviz kuru rejimi
Yurtiçindeki sermaye olanakları

Cevap
Seçeneklerinin
Sayısal
Karşılıkları
0
1
0
1
1

Yetersiz=-1, Ne
yeterli ne
yetersiz=0,
Yeterli=1

Olumsuz=-1, Ne
olumlu ne
olumsuz=0,
Olumlu=1

1
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