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1.1.  Makine-Teçhizat Sektörünün Tanımı ve Kapsamı
Makine imalat sanayi, sanayi sektörleri içerisinde yatırım malı üreten temel sektör olup imalat sanayi içerisinde özel bir öneme sahiptir. 

MAKİNE-TEÇHİZAT SEKTÖRÜNÜN GENELİ HAKKINDA BİLGİLER 

Tablo 1. Makine Sektörünün Farklı Sınıflandırma Türlerinde Tanımı 

Tablo 2. NACE Rev.2 Sınıflandırmasına göre Makine Teçhizat Sektörünün Alt Kolları 

1



8

Makine, ekipman ve yedek parçalarının imal edildiği “mühendislik sanayileri” denilen alt sektörlerin tamamını kapsamaktadır. OECD’nin 
sınıflamasına göre teknolojili yoğunluk tanımına göre sektörlerin yer aldığı gruplar Tablo 3’te gösterilmektedir. Bu sınıflandırmaya göre 
B.Y.S. Elektrikli makina ve cihaz imalatı, imalat sanayii içerisinde orta-yüksek teknoloji grubuna girmektedir.

Makine sektöründe en önemli maliyet kalemlerinin başında işçilik gelmekte olup işgücü yoğun bir sektör niteliğindedir. Çok az sayıda 
makine tipi hariç seri imalat teknikleri bu sektörde uygulanmamaktadır. Son yıllarda dünyada müşteri istekleri doğrultusunda tasarlanan 
makine imalatına yönelim eğilimi göze çarpmaktadır. Bu durum ise ek mühendislik çalışması gerektirmektedir. 

Sanayide yeni bir devrim oluşturacağı düşünülen “Endüstri 4.0” yaklaşımı ile internetin üretimde kullanılması sayesinde her biri farklı 
bilgisayar tarafından yönlendirilen makinaların birbirleri ve insan kullanıcılar ile etkileşimli olarak çalışabilmesine ve bir bütün olarak 
ana bilgisayarların kontrolüne girmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Buna “Akıllı Fabrika Dönemi” ve ”Akıllı Üretim Dönemi” 
(Intelligent-Smart Factories) de denilmektedir.

Avrupa Komisyonunca hazırlanan EnginEurope adlı raporda “Makine sektörü, mühendislik sanayilerinin önemli bir bölümüdür ve AB 
ekonomisinin başlıca dayanağı ve önemli temel direğidir” ifadesi yer almaktadır. Aynı raporda günümüzde Makine sanayinin makine, 
elektronik, yazılım ve destek hizmetlerini içeren bir bütün olarak ele alınması gerektiği belirtilmektedir. 

Tablo 3. ISIC Rev. 3 Teknoloji Yoğunluk Tanımı

Kaynak: OECD
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1.2.  Dünyada Makine-Teçhizat Sektörünün Genel Durumu
Ülkelerin gelişme sürecinde makine imalat sanayinin imalat sanayi içerisindeki önemi giderek artmaktadır. Bu artış trendi ile doğru 
orantılı olarak 2013 yılında makine sektörü ihracatı US$ 2 trilyon (%11,1) olmuştur.

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve ABD, dünya makine ihracatında başlıca tedarikçiler olup bu ülkeleri Japonya ve İtalya takip etmektedir. 
En çok ihracat yapan ilk 3 ülkenin makine ihracatından aldığı pay %55 düzeyindedir.

Makine ihracatında önde gelen ülkelerin makine ihracatı tutarı, toplam ihracatın içerisinde Dünya ortalamasının üzerinde yer 
tutmaktadır. 

Tablo 4. Dünya Toplam ve Makine Sektörü İhracatının Gelişimi (2009-2014) 

Tablo 5. Makine İhracatında Öne Çıkan Ülkeler ve Türkiye 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makine Sektörü Raporu 2015/2

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 6. Dünya Makine İthalatı

Kaynak: TRADEMAP

Avrupa Birliği’nde makine imalatçıları, ağırlıklı olarak aile şirketi niteliğindeki KOBİ’lerdir. Bunun en önemli nedeni de makine 
sektörünün genellikle seri üretime yönelik olmayan ihtiyaca özel farklılaştırılmış makinelere ihtiyaç duyması ve müşteriye özel çözümler 
ve satış sonrası destek gerektirmesidir. Her ne kadar AB, dünyanın en büyük makine üreticisi olsa da birlik üyesi ülkeler arası mevzuat 
farklılıkları ve fikri/sınai mülkiyet hakları koruma süreçlerindeki zorluklar, sektörün cazibesinin düşük olarak algılanması, girişimciliğin 
düşük olması ile yaşlanan nüfus ve yetersiz kalifiye işgücü gibi zayıf yönler ve tehditler ile karşı karşıyadır. 

AB, destek programları, Ar-Ge ve yenilik ihtiyaçlarının tespitinde ve kamu politikalarının uygulanmasında mümkün olduğunca 
özel sektörün görüşlerini almaya büyük önem vermekte olup bu amaç doğrultusunda “Teknoloji Platformları” oluşturulmuştur. Bu 
platformlardan biri de “ManuFuture’dur”. Avrupa Komisyonu Sanayi ve İşletme Genel Müdürlüğü, EnginEurope raporunun hazırlanması 
için EnginEurope adlı ve sanayi ile kamu temsilcilerini bir araya getiren üst düzey görüş alışverişi grubu oluşturmuştur. Taklit ürün ve 
fikri/sınai mülkiyet haklarının ihlal ediliyor olması AB genelinde de büyük bir sorun oluşturmaktadır. AB, fikri/sınai mülkiyet haklarının 
korunması için AB gümrüklerinin taklit ürünler konusunda bilgilendirilmesi ile dünya çapında ve DTÖ(Dünya Ticaret Örgütü) nezdindeki 
lobi faaliyetleri dışında özellikle orijinal ürün üreticilerine taklit ürün üreticilerinin yapamayacağı spesifik sorun çözümü sunma pratik 
avantajını vurgulamaları ve bu yönleri ile mukayeseli üstünlük sağlamalarını salık vermektedir. 

EnginEurope raporunda FP6 ve FP7 programlarının pratik olmaması, bürokratik ve zaman alıcı niteliği nedeniyle sadeleştirilmeleri 
gerektiği vurgulanmış olup AB ülkelerinin kendi programlarının başarısına atıfta bulunulmuştur. Özellikle Hollanda’da geliştirilen ve 
AB çapında uygulanması için Avrupa Komisyonunca iyi örnek olarak gösterilen “Innovation Voucher” programından bahsedilmiştir. 
Avrupa Komisyonu, uzun vadede en iyi finansman opsiyonu olarak Avrupa çapında bir Girişim Sermayesi Piyasası oluşturulması 
gerektiğini belirtmektedir. AB’nin dış ihracatında en büyük müşterileri, sırasıyla ABD (%19), Çin (%11) ve Rusya’dır 
(%6). 2020’ye kadar Malezya, Çin, Tayland ve Türkiye’nin AB’nin ihracatındaki paylarını arttırmaları beklenmektedir. AB iç piyasasına 
arz edilen makinelerin %82’si AB içerisinde üretilmektedir. Bu %82’lik kısmın %38’i (toplam içindeki payı %31) ise aynı AB üyesi ülke 
içerisinde üretilip kullanılmakta, %44’lük kısım (toplam içindeki payı %36) ise bir AB üyesi ülkede üretilip başka bir AB üyesi ülkede 
kullanılmaktadır. 
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Tablo 7. EnginEurope Raporundaki İstatistiksel Bulgular 

Tablo 8. İstatistiklerle Türkiye’de Makine Sektörü (1) 

Kaynak: EnginEurope

1.3.  Türkiye’de Makine-Teçhizat Sektörü 

Ulusal Ölçekte Sektörün Genel Durumu 
Makine imalat sanayi, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Trakya, İzmir, Eskişehir, Ankara, Konya ve Gaziantep’te gelişmiştir. Takım tezgâhlarında 
Bursa, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Konya öne çıkmak olup Gaziantep ise daha çok tekstil, gıda işleme sanayi ile inşaat makinelerinde 
ihtisaslaşmıştır. OSTİM ve Çankaya Üniversitesi işbirliği ile 2008 yılında “İş ve İnşaat Makinaları Kümesi (İŞİM)” kurulmuştur. İŞİM, 
kurulduğundan bu yana Ekonomi Bakanlığı UR-GE desteği ile 2 AB Hayatboyu Öğrenme Programı – Leonardo da Vinci projesi 
yürütmüştür. 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi
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Tablo 9. İstatistiklerle Türkiye’de Makine Sektörü (2) 

Tablo 10. Türkiye’nin Makine Sektöründe İhracat Performansı 2008-2023 

Tablo 11. Türkiye’de Makine Sektöründe Çalışan Sayılarına Göre Firma 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi

2023 yılında ulaşılması hedeflenen yıllık US$ 500 milyarlık ihracat hedefi doğrultusunda TİM’in yürüttüğü Türkiye’nin 2023 İhracat 
Stratejisinin Sektörel Kırılımı Projesine göre Makine ve Teçhizat sektörü ihracatının 2023 yılında US$ 100 milyara 
varması ve yıllık artış hızı ortalamasının %17,8 olması ve ihracat içinde %20’lik pay alması gerekmektedir.

Türkiye’de makine imalatı ile uğraşan işletmelerin büyük çoğunluğu dünya genelinde olduğu gibi KOBİ düzeyindeki işletmelerdir. Bu 
KOBİ düzeyindeki işletmelerin %79’luk bir kısmı ise 1 ila 9 çalışan istihdam eden işletmelerdir.

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makine Sektörü Raporu 2015/2

Kaynak: Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan “Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014” belgesine 
göre ülkemizde makine sektörünün güçlü yönleri arasında; genç nüfus, ucuz mühendislik ve işgücü, sektörde örgütlülük düzeyinin 
yüksek oluşu ve metal şekillendirme imalat makinelerindeki uluslararası ihtisaslaşma yer almaktadır. Fırsatlar ise; Ortadoğu piyasası, 
BDT ülkeleri ve teknik eğitimde hamle yapılması olarak belirlenmiştir. Aynı belgede sektörün zayıf yönleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 
•  Eğitim düzeyi, nicelik ve nitelik açısından ara elaman sıkıntısı
•  Firmaların ara işgücü istihdamına yeterince önem vermemesi
•  Standart ve sertifikasyon bilinç eksikliği
•  Yetersiz yurtdışı tanıtım ve pazarlama
•  Üniversite-Sanayi işbirliği yetersizliği
•  Piyasa Gözetimi Denetiminde yaşanan sıkıntılar sonucu ithal ürünlerin yerli olarak lanse edilmesi
•  Firmalar arası işbirliği düzeyinin düşüklüğü
•  Yan sanayinin gelişememesi
•  İleri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılık
•  Tasarım ve Ar-Ge’ye yeterince önem verilmemesi
•  Ülkenin marka imajının düşüklüğü
•  Üretilen makine ve teçhizatta enerji verimliliğinin düşük olması
•  Test ve doğrulama merkezlerinin yetersizliği
•  Yurtdışı alıcıların yerli test ve doğrulama merkezlerinin belgelerini kabul etmemesi

Ülkede makine sektörünün GZFT analizinde tehditler ise aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 
•  Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında ithal Makine ve Teçhizata KDV ve Gümrük Vergisi İstisnası uygulanması
•  Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında ikinci el ithal Makine ve Teçhizat ithal edilebilmesi
•  İthal ikinci el makine ve teçhizatın yaş ortalamasının 30 olması
•  Enerji maliyetlerinin artması
•  Üçüncü ülke ürünlerine yönelik kalite kontrolü yapılmaması
•  AB’nin menşe kümülasyon konusunda GTSler(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) lehine farklı uygulamalar geliştirmesi
•  Merdiven altı imalat

Sektörde Ulusal Dernek ve Örgütler 
Türkiye’de makine sektörünün diğer sektörlere kıyasla örgütlenme yapısının oldukça iyi olduğu söylenebilir. Bu çerçevede, ulusal ölçekte 
örgütlenmiş olan on bir dernek ve birlik yer almaktadır; 
•  Makine İhracatçıları Birliği (MİB)
•  Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED)
•  Takım Tezgâhları İşadamları Dayanışma Derneği (TİAD)
•  Makine Tasarım ve İmalat Derneği (MATİM)
•  Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) 
•  Pompa Sanayicileri Derneği (POMSAD)
•  Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD)
•  Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İhracatçıları Birliği (İMDER)
•  Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİD)
•  Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD)
•  Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD)
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Ulusal Ölçekte Sektörde Üretim 
Türk makine sanayii, üretim bazında 1990 yılından bu yana yaklaşık %20 oranında yıllık büyüme oranı yakalamıştır. Sektörde yerli 
girdi oranı %80-85 civarındadır. Makine imalat sektörünün Türkiye İmalat sektöründeki payı %7 civarındadır. Makine ve 
Teçhizat imalatı ile Elektrikli Teçhizat imalatı sektörleri, orta yüksek teknolojili ürünler grubuna girmektedir. 

2008 yılı TÜİK verilerin göre üç haneli NACE (Rev 1.1) kodları kapsamında Türkiye Makine ve Teçhizat Sanayi Üretim Değerleri profili 
aşağıdaki gibidir. Buna göre Makine Teçhizat İmalatı sektöründe üretim değerleri açısından NACE 297 kodu altında BYS Ev Aletleri 
İmalatı %38,51 ile başı çekerken onu %19,62 ile Genel Amaçlı Diğer Makineleri İmalatı ve %17,32 ile Diğer Özel Amaçlı Makinelerin 
İmalatı alt-sektörleri takip etmektedir.

2005 yılı baz alınarak üretim endeksinin gelişimi incelendiğinde Makine ve Teçhizat İmalatı sektörünün İmalat Sanayi Genelinin 
üzerinde bir performans gösterdiği görülmektedir. Makine ve Teçhizat İmalatı alt-sektörlerinden NACE 297 kodlu BYS Ev Aletleri İmalatı, 
NACE 291 kodlu Mekanik Güç Üretimi ve Kullanımına Yönelik Makinelerin İmalatı (Uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç), 
NACE 295 Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı ile NACE 293 Tarım ve Ormancılık Makineleri İmalatı alt-sektörleri diğer alt-sektörlere 
göre daha yüksek performans göstermişlerdir. Öte yandan NACE 294 kodlu Takım Tezgâhları imalatı alt-sektörü ise düşük bir üretim 
performansı sergilemiştir. 

Tablo 12. Sektörün Alt Kırılımlarında Üretim Değeri 

Kaynak: TÜİK
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Makine ve Teçhizat sektörü üretim değeri endeksinin İmalat Sanayi Geneli ile paralel bir seyir izlediği görülmektedir.

Tablo 13. Sektörün Alt Kırılımlarında Üretim Değeri Endeksi (2005 yılı baz alınmıştır)

Grafik 1. İmalat Sanayinde ve Makine Sektöründe Üretim Değeri Endeksi 

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

Aşağıda Merkezi Dağıtım Sistemi’nde (MEDAS), verisi mevcut bulunan alt-sektörlerdeki üretim değerleri yer almaktadır. 2009-2012 
yılları arasında üretim değerlerindeki ciddi artışla göze çarpan alt sektörlerden biri taşıt araçları imalatında kullanılan 28.11.41 kodlu 
Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorların parçalarıdır (hava taşıtı motoru parçaları hariç). Üretim değerlerindeki artışta öne çıkan 
diğer alt kırılımlar inşaat sektöründe kullanılan Delme veya Sondaj Makinelerinin Parçaları ile Hs 84.74’Teki (Toprak, Taş, Metal Cevheri 
Vb. Ayıklama, Eleme Vb. İçin Kullanılan Makineleri) Makinelerinin Parçalarıdır. Dolayısıyla, makinenin bu alt sektörlerinde üretim 
değerlerindeki bu artış, son yıllarda inşaat sektörüyle taşıt araçları sektöründeki hareketlilikle açıklanabilir. 
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Kaynak: TÜİK
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Sektörde kapasite kullanım oranlarının diğer sektörlere göre krizlerden daha fazla etkilendiği görülmektedir.

Makine ve teçhizat imalatı sektörü sanayi üretim endeksi değerleri İmalat sanayi ortalamasının üstünde seyretmektedir.

İmalat sanayi genelinde işletme sayısı artarken, sektördeki işletme sayısı azalış göstermektedir. Ancak istihdam rakamlarına bakıldığında 
imalat sanayi ile eş düzeyde bir artış görülmektedir. Avrupa genelinde sektördeki firma sayısı 24,5 bin iken Türkiye’deki firma sayısının 
11.000’in üzerinde olmasının makine parçaları üreticilerinin de makine sektörü kapsamında ele alınmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.

Tablo 15. Makine Sektöründe ve İmalat Sektörünün Genelinde Kapasite Kullanım Oranları 

Tablo 16. Makine Sektöründe ve İmalat Sektörünün Genelinde Üretim Endeksi 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makine Sektörü Raporu 2015/2

Kaynak:TÜİK
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Tablo 17. Makine Sektöründe Firma ve Çalışan Sayıları ile Sektörün Payı 

Tablo 18. İmalat Sektörlerinin İleri ve Geri Bağıntı Katsayıları 

Kaynak:TÜİK

Toplam Geri Bağıntı, belli bir sektördeki bir birimlik nihai talep artışının yol açtığı toplam üretim artışını göstermektedir. Buna göre NACE 
(Rev 1.1) 29 kodu altındaki BYS Makine ve Teçhizat İmalatı sektörünün toplam Geri Bağıntısı 2,5691 olarak tespit edilmiş ve 22 sektör 
arasında 14. sırada yer almıştır. Toplam İleri Bağıntı ise tüm sektörlerdeki bir birimlik nihai talep artışlarının belli bir sektörde yol açtığı 
üretim artışını göstermektedir. Buna göre NACE (Rev 1.1) 29 kodu altındaki BYS Makine ve Teçhizat İmalatı sektörünün Toplam İleri 
Bağıntısı 2,3210 olarak tespit edilmiş ve 22 sektör arasında 8. sırada yer almıştır.

Kaynak: Kalkınma Bankası, Türkiye İmalat Sanayinin Analizi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı
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NACE (Rev 1.1) 29 kodu altındaki BYS Makine ve Teçhizat İmalatı sektörünün üretim girdileri içerisinde ithal girdi payı %26,3 olup 22 
sektör arasında en yüksek ithal girdi oranına sahip 10. Sektör durumundadır.

NACE (Rev 1.1) 29 kodu altındaki BYS Makine ve Teçhizat İmalatı sektöründe ÜFE artışı İmalat Sanayi Genelinin altında kalmıştır. Ancak 
NACE 292 kodlu Genel Amaçlı Diğer Makinelerin İmalatı alt-sektöründeki fiyat artışı İmalat Sanayi Genelinin üzerindedir. En düşük ÜFE 
artışı ise NACE 295 kodlu Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı alt-sektöründe gözlemlenmiştir.

Tablo 19. İmalat Sektörlerinin İthal Girdi Payları 

Kaynak: Kalkınma Bankası, Türkiye İmalat Sanayinin Analizi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı
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Tablo 20. Makine Alt Sektörlerinde Fiyat Endeksinde (ÜFE) Yüzdelik Değişim

Kaynak: Kalkınma Bankası, Türkiye İmalat Sanayinin Analizi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı

Ülkemizde sanayi elektrik tüketiminin yaklaşık %70’i, toplam net elektrik tüketiminin %36’sı üç fazlı asenkron elektrik motor 
sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Asenkron elektrik motorları ülkemizin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %36’sını oluşturmaktadır. 
Satın alma maliyeti, ortalama motor ömrü boyunca toplam maliyetin %2’lik kısmına denk gelmektedir. Tek bir motor sarımının 
maliyeti toplam tutarın %1’ini oluşturmaktadır. Elektrik motorunun kullanım ömrü boyunca tükettiği elektrik enerjisinin maliyeti ise 
toplam maliyetin %97’sine tekabül etmektedir. Düşük verimli ve 90 kW güce sahip bir motorun satın alma maliyeti için verilen her 1 
TL karşılığında oluşan kullanım ömrü maliyeti 575 TL değerindedir. Yüksek verimli (IE3) motorda ise bu maliyet 426 TL’ye düşmektedir. 
Buradan da görüldüğü üzere 1000 TL’lik bir satın alma maliyeti söz konusu olduğunda enerji verimli motor tercih edilerek kullanım 
ömrü boyunca 150.000 TL’ ye varan tasarruf sağlanabilir. Üstelik bu rakamlar sadece tek bir motor için geçerlidir. Elektrik motorları tek 
başına değil, belli bir sisteme entegre şekilde çalışan aygıtlardır. Bu sebeple sistem tasarımı yapılırken yalnızca motor verimine değil 
tüm sistemin verimliliğine dikkat etmek gerekir. Elektrik motorlarının enerji verimliliğini uluslararası standartlara (TS EN 60034-2-
1 ve TS EN 60034-1) uygun olarak tespitine yönelik Türk Standartları Enstitüsü’nün bünyesinde Elektrik Motorları Test Laboratuvarı 
kurulmuştur. TSE Gebze Kalite Kampüsündeki Elektrik Motorları Test Laboratuvarı, Türkiye’de üretilen ya da ithal 
edilen elektrik motorlarının AB ve Ulusal mevzuata uygunluğunu test edecek kabiliyete sahip ülkemizdeki ilk ve 
tek tarafsız laboratuvar olarak Nisan 2015 tarihi itibarıyla hizmete girmiştir. “Elektrik Motorları ile ilgili Çevreye Duyarlı 
Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ”e göre 1/1/2015 tarihinden itibaren, anma çıkış gücü 7,5 kW ile 375 kW arasında piyasa sunulan 
motorların verimi, IE3 verim seviyesinden düşük olmayacaktır veya IE2 verim seviyesini karşılayacak ve değişken hızlı tahrikle teçhiz 
edilmesi zorunludur. 2017 yılından itibaren ise piyasaya sürülecek elektrik motorlarının verim sınıfı IE3 ya da üzerinde olmak zorundadır.
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Türkiye’de Makine-Teçhizat Sektöründe Araştırma ve Geliştirme 
NACE Rev 2. – Kod 28 altında yer alan makine ve teçhizat sektöründe 2011 yılında 234,2 milyon TL ve 2012 yılında 301,4 milyon TL 
Ar-Ge harcaması gerçekleşmiştir. Bu haliyle Makine ve Teçhizat sektöründe gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları, tüm imalat sektörlerinde 
gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının %10,3’üne tekabül etmektedir.

Tablo 21. İmalat Sektörlerinde Ar-Ge Harcamaları 

Kaynak: TÜİK
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Tablo 22. İmalat Sektörlerinde ve Makine Sanayinde Ar-Ge Göstergeleri 

Tablo 23. Ulusal Ölçekte Sektörler Bazında Patent Sayıları 

Kaynak: TÜİK

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü

Türkiye’de 2000-2013 döneminde tescil edilen 5199 patentin %21,38’i makine imalat sektöründe, %6,33’ü ise 
elektrikli teçhizat imalatı sektöründe alınmıştır.
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Aralık 2015 itibariyle Türkiye’de toplam 223 Ar-Ge Merkezi yer almakta olup bunların 14’ü Makine ve Teçhizat, 4’ü İklimlendirme, 13’ü 
Elektrik-Elektronik ve 11’i Dayanıklı Tüketim Malları sektörlerine yöneliktir.

Üretimde çalışan kişi başına üretim (Emek Verimlilik) endeksi uyarınca 2005 yılı baz alınmak kaydıyla 2005-2010 dönemi 
karşılaştırıldığında NACE (Rev 1.1) 29 kodlu BYS Makine ve Teçhizat imalatı sektöründeki gelişimin İmalat Sanayi Geneliyle denk olduğu 
söylenebilir. Alt-sektörler ele alındığında en fazla gelişim yukarıdaki tabloda (İstihdam Endeksi) istihdamda azalma görülen 293 kodlu 
Tarım ve Ormancılık Makineleri İmalatı alt-sektöründe gözlemlenmiştir. Buna göre Tarım ve Ormancılık Makineleri İmalatı sektöründe 
istihdam azalırken emek verimliliği artmıştır. 291 kodlu Mekanik Güç Üretimi ve Kullanımına Yönelik Makinelerin İmalatı (Uçak, motorlu 
taşıt ve motosiklet motorları hariç) alt-sektöründe de emek verimliliğinde önemli bir artış gözlemlenmiştir ancak istihdam endeksinde 
dikkate değer bir gelişme görülmemiştir.  295 kodlu Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı alt-sektöründe hem emek verimlilik hem 
de istihdam endekslerinde dikkate değer bir artış görülmektedir. Öte yandan Genel Amaçlı Diğer Makinelerin İmalatı alt-sektöründe 
istihdam endeksinde artış gözlemlenirken emek verimliliği endeksinde düşüş saptanmıştır. Takım Tezgâhları imalatı alt-sektöründe ise 
hem emek verimlilik hem de istihdam endekslerinde gerileme göze çarpmaktadır.

Türkiye’de Makine-Teçhizat Sektöründe İstihdam 
NACE (Rev 1.1) 29 kodu altındaki BYS Makine ve Teçhizat İmalatı sektöründe 2005 yılı baz alınmak kaydıyla 2005-2010 döneminde 
İstihdam Endeksi, İmalat Sanayi Genelinin aksine %11’lik bir gelişim göstermiştir. Makine ve Teçhizat İmalatı sektörünün alt-sektörleri 
incelendiğinde en büyük artış 297 kodlu BYS Ev Aletleri, 295 kodlu Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı ile 292 kodlu Genel Amaçlı 
Diğer Makinelerin İmalatı sektörlerinde gözlemlenmiştir. Öte yandan 293 kodlu Tarım ve Ormancılık Makineleri imalatı ile 294 kodlu 
Takım Tezgâhları imalatı alt-sektörlerinde negatif değişim gözlemlenmektedir.

Tablo 24. Makine Alt Sektörlerinde ve Sektör Genelinde İstihdam Endeksi 

Kaynak: Kalkınma Bankası, Türkiye İmalat Sanayinin Analizi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı
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Tablo 25. Makine Alt Sektörlerinde ve Sektör Genelinde Üretimde Çalışan Kişi Başına Üretim (Emek Verimlilik) Endeksi 

Kaynak: Kalkınma Bankası, Türkiye İmalat Sanayinin Analizi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı
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Tablo 26. Makine Alt Sektörlerinde ve Sektör Genelinde İşletme Başına Düşen Çalışan Sayısı 

Kaynak: Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi

Makine sektörünün alt kırılımları düzeyinde çalışan profiline ve maaş politikasına bakıldığında; teknoloji seviyesinin yüksek olduğu 
2811 kodlu Motor ve Türbin İmalatında (Hava Taşıtı, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları Hariç) çalışan mühendis oranının yüksek 
olduğu görülmektedir. Yine teknoloji düzeyine bağlı olarak bu alt sektörde uygulanan maaş endeksi diğer sektörlere göre yüksektir.

Aşağıdaki tabloda makine alt sektörleri detayında işletme başına düşen çalışan sayısı verilmiştir. Buna göre; işletme başına çalışan 
sayısının en çok olduğu alt sektör 2811 kodlu Motor ve Türbin İmalatında (Hava Taşıtı, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları Hariç) 
görülmektedir. İşletme başına çalışan sayısının en düşük olduğu alt sektör ise, 2824 kodlu Motorlu veya Pnömatik (Hava Basınçlı) El 
Aletlerinin İmalatında görülmektedir. Taşıt ve taşıt araçları yan sanayi ile de yakından ilişkili olan bu alt sektörlerde işletme başına çalışan 
sayısının düşük olması, üretim sürecinin ilgili kısmında insan gücüne görece daha az ihtiyacın duyulmasından kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 27. Makine Alt Sektörlerinde ve Sektör Genelinde Mühendis İstihdam Oranı ve Maaş Endeksi 

Kaynak: Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi
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Türkiye’nin Makine-Teçhizat Sektöründe Dış Ticareti 
Türkiye, 2000 – 2014 döneminde GTIP 2015 84 kodlu tüm ürünlerde her yıl değişen düzeylerde dış ticaret açığı vermiştir. 2010 – 2014 
döneminde GTIP 84 kodlu ürünlerin tüm ithalattaki payı, %11,49 düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde GTIP 84 kodlu ürünlerin 
tüm ihracattaki payı, %8,38 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2010 – 2014 döneminde GTIP kodlu ürünlerde ihracatının ithalatı 
karşılama oranı %44,81 iken aynı dönemde toplam ihracatın toplam ithalatı karşılama oranı %61,46 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Makine ve Teçhizat sektörü, ülkenin toplam ihracatının %6-7’si kadar bir kısmını oluşturmakta olup bu oran giderek 
artmaktadır. Makine ve Teçhizat ithalatı ise ülke toplam ithalatının yaklaşık %10,5 – 12’sine tekabül etmektedir.

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA), sektörlerin dış ticaretteki rekabet gücünü tespit etmekte kullanılan bir yaklaşımdır. Buna 
göre RCA skorları, 50 veya üzeri olan sektörler için “Rekabet Gücü Yüksek”, -50 ila 50 arası olan sektörler için “Rekabet Gücü Sınırda” 
ve RCA skorları -50’den küçük olan sektörler için “Rekabet Gücü Düşük” ifadesi kullanılmaktadır. 2005-2010 dönemi ele alındığında 
her ne kadar NACE (Rev 1.1) 29 kodlu BYS Makine ve Teçhizat sektörü RCA skorları negatif olarak görünse bile giderek artmaktadır. 
Öte yandan imalat sanayi geneli için RCA skorları pozitif olsa da böyle bir artıştan bahsedemeyiz. Hem Makine ve Teçhizat sektörü 
hem de imalat sanayi geneli, -50 ila 50 arası skorlar aldığı için Rekabet Gücü Sınırda olarak adlandırılabilir. Ancak Makine ve Teçhizat 
sektörünün alt-sektörleri içerisinde RCA skorları açısından ciddi farklılıklar göze çarpmaktadır. 297 kodlu BYS Ev Aleti alt-sektörü ile 296 
kodlu Silah ve Mühimmat imalatı sektörleri giderek artan yüksek rekabet gücüne sahipken 293 kodlu Tarım ve Ormancılık Makineleri 
İmalatı alt-sektörü ise sınırda rekabet gücüne sahiptir. Diğer tüm alt-sektörler ise düşük rekabet gücüne sahip olarak görünmektedirler. 
Düşük rekabet gücüne sahip sektörlerden 292 kodlu Genel Amaçlı Diğer Makinelerin imalatı alt-sektörü, 294 kodlu Takım Tezgâhları 
imalatı alt-sektörü ile 295 kodlu Diğer Özel Amaçlı Makinelerin imalatı alt-sektöründe RCA skorlarında 2005-2010 döneminde artış 
gözlemlenmektedir.

Tablo 28. Makine Sanayi İhracat ve İthalatı ile Ülke İçinde Payları (2005-2015) 

Kaynak: TÜİK
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Tablo 29. Makine Alt Sektörlerinde ve Sektör Genelinde Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler 

Kaynak: Kalkınma Bankası, Türkiye İmalat Sanayinin Analizi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı

Grafik 2. Makine Alt Sektörlerinde ve Sektör Genelinde Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler

Kaynak: Kalkınma Bankası, Türkiye İmalat Sanayinin Analizi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı

2000 – 2014 döneminde GTİP 2015 84 kodu altında yer alan toplam 87 alt-kod içerisinde Türkiye sadece 9 tanesinde dış ticaret fazlası 
vermiştir. Aşağıda GTİP 2015 84 kodu altında 2000 – 2014 döneminde Türkiye’nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ürünlerin listesi yer 
almaktadır. 84.08 ve 84.71 kodlu ürünlerin dış ticaret açığındaki toplam payı %29,67’dir. 
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Tablo 30. GTİP 84 Kodunda Dış Ticaret Açığı Veren Alt-Kodlar 

Kaynak: TÜİK
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Aşağıda GTİP 2014 84 kodu altında 2000 – 2014 döneminde Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği ürünlerin listesi yer almaktadır.

NACE (Rev 1.1) kodlarına göre ihracatın değerlendirilmesi halinde 29 kodlu Makine ve Teçhizat İmalatı sektöründe en büyük payı 297 
kodlu BYS Ev Aletleri imalatı ve %20,33 ile 295 kodlu Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı alt-sektörleri almaktadır. En düşük payı 
ise 297 kodlu Silah ve Mühimmat İmalatı, 293 kodlu Tarım ve Ormancılık Makineleri İmalatı ile 294 kodlu Takım Tezgâhları İmalatı alt-
sektörleri almaktadır.

Tablo 31. GTİP 84 Kodunda Dış Ticaret Fazlası Veren Alt-Kodlar 

Tablo 32. Makine Sanayi Alt Sektörlerinde İhracat ve Sektör İçinde Payları 

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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Dış Ticaret Hadleri, ihracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilmekte olup dış ticaret haddinin 100’ün 
üzerinde olması ticaret haddinin ülke ve sektör lehine geliştiğini göstermektedir. Buna göre 2005 yılı baz alınarak 2005-2010 yılları 
kıyaslandığında Makine ve Teçhizat Sanayi ihracat miktar endeksi artış gösterirken dış ticaret hadleri de artış göstermiştir.

Türkiye’nin GTİP 84 kodu altında makine-teçhizat ithalatında ve ihracatında ilk 10 ülke aşağıdaki tablolarda verilmektedir. Bu sıralamada 
ilk 3 ülkenin toplam ithalat içinde aldığı pay %48,9 ile neredeyse yarıya tekabül etmektedir. İhracat içinde ilk 3’e giren ülkelere yapılan 
ihracatın ise toplam sektörel ihracat içerisinde payı %28,22’dir. 

Tablo 33. Makine Sanayinde ve İmalat Sektörlerinde İhracat-İthalat Endeksleri 

Tablo 34. Türkiye’nin Makine –Teçhizat İthalatında İlk 10 Ülke ve Aldıkları Paylar 

Kaynak: Kalkınma Bankası, Türkiye İmalat Sanayinin Analizi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 35. Türkiye’nin Makine –Teçhizat İhracatında İlk 10 Ülke ve Aldıkları Paylar

Kaynak: TRADEMAP
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2.1.  Türkiye’de ve Bölgede Sektörde Yatırım 
US-97 kodlu BYS Makine ve Teçhizat İmalatı sektöründe 
2001-2014 yılları arası öngörülen yatırımların tüm 
sektörler içindeki payı ile tüm sektörlerdeki yabancı 
yatırım oranları aşağıdaki tabloda derlenmiştir. Buna 
göre; tüm sektörler içinde yatırım payı en çok olan 
enerji sektörüdür. Tüm sektörler içinde yatırım oranı 
en düşük olan sektör ise ormancılık ve maden işleme 
olarak kaydedilmiştir. Söz konusu yıllar arasında tüm 
sektörler arasında makine sektörüne yapılan yatırım 
oranı ise %3,1 seviyesindedir. Yabancı yatırımlarının 
sektörlerdeki payı incelendiğinde; en çok payın 
otomotiv sektöründe olduğu görülmektedir. Otomotiv 
sektörünü sırasıyla maden işleme ve elektronik sektörü 
takip etmektedir. Makine sektörüne yapılan yabancı 
yatırımların tüm sektörler içindeki payı ise %19,96 
oranındadır.

DOĞU MARMARA BÖLGESİ’NDE MAKİNE-TEÇHİZAT SEKTÖRÜ  

Tablo 36. 2001-2014 Dönemi Teşvik Belgeli Yatırımların US-97 
Sınıflandırması Uyarınca Sektörlere göre Oransal Olarak Dağılımı

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

2
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Tablo 37. 01.07.2012 - 30.06.2015 Tarihleri arası Yatırım Teşvik İstatistiklerine göre 
Öngörülen İthal Makine – Teçhizat Alımı ve Sabit Yatırım Tutarları

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği, Yatırım Teşviklerinde Güncel Durum ve Beklentiler, Şubat 2016

2011 – 2014 yılları arasında Doğu Marmara illeri için dört yıllık periyotta toplamda 200 milyon TL üzeri için ön görülen yatırım teşvik 
belgeli yatırımlar kapsamında öngörülen ithal makine-teçhizat harcaması tutarları incelendiğinde aşağıdaki tablo elde edilmiştir. 
Lastik-Plastik, Kimya, Kâğıt, Demir dışı metaller ve Otomotiv yan sanayi sektörlerinde ön görülen teşvik belgeli yatırımlarda ön görülen 
ithal makine-teçhizat tutarının ön görülen sabit yatırıma oranının yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 38. 2011-2014 Dönemi Yatırım Teşvik İstatistiklerine göre Doğu Marmara’da 
Öngörülen İthal Makine – Teçhizat Alımı ve Sabit Yatırım Tutarları

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

US-97 29 kodlu BYS Makine ve Teçhizat İmalatı sektöründe 2001-2014 yılları arası öngörülen yatırımlara dair istatistiklerin yoğunluk 
değerleri incelendiğinde aşağıdaki tablolar elde edilmiştir. Yoğunluk değerleri, ilgili bölge veya ilin alması öngörülen yatırım tutarlarının 
o bölge veya ilin nüfusunun ülke nüfusuna orantısal olarak kıyaslanması ile bulunmaktadır. Buna göre 1’den yukarı değerler yoğunluğun 
yüksek olduğunu, 1’den düşük değerler ise düşük olduğunu göstermektedir. Yerli sermayeli firmalarca öngörülen yatırımlar açısından 
Yalova dışında bölge illerinde yoğunluk düzeyi yüksek olarak görünmektedir. Yabancı sermayeli firmalarca öngörülen yatırımlar 
açısından Kocaeli ve Sakarya’da yoğunluk görülmektedir. 

Aşağıda yer alan tablolarda Makine-Teçhizat sektöründe yatırım teşvik belgeli yatırımlar kapsamında öngörülen sabit yatırım 
tutarlarının yurt içindeki yoğunluk düzeyi belirtilmektedir. Yoğunluk hesabında kullanılan formül “İlgili bölge veya il için öngörülen 
Makine-Teçhizat Yatırımının Türkiye genelinde öngörülen Makine-Teçhizat Yatırımlarına oranının ilgili bölge veya ilin nüfusunun 
Türkiye’nin toplam nüfusuna olan oranına bölümü şeklindedir. 

Tablo 39. Yerli Sermayeli Firmaların Teşvik Belgeli Yatırım Tutarları için Mukayeseli Yoğunluk istatistikleri

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
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US-97 29 kodlu BYS Makine ve Teçhizat İmalatı sektörü teşvik belgesi başına ortalama yatırımları ele alındığında Bolu’da öngörülen 
yatırımların bölge ve ülke genelinin çok üstünde olduğu görülmekte ve yatırımların daha büyük ölçekli işletmelerce yapıldığını 
göstermektedir. Sakarya’da ise aynı durum yabancı sermayeli firmalarca öngörülen yatırımlar için geçerlidir. Yerli ve yabancı sermayeli 
firmaların teşvik belgeli yatırımlarına dair detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 40. Yabancı Sermayeli Firmaların Teşvik Belgeli Yatırım Tutarları için Mukayeseli 
Yoğunluk istatistikleri

Tablo 41. Yerli ve Yabancı Sermayeli Firmaların Teşvik Belgeli Yatırım Tutarları için 
Mukayeseli Yoğunluk istatistikleri

Tablo 42. Teşvik Belgeli Yatırım Başına Ortalama Yatırım Tutarları 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
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2001-2013 döneminde tüm Türkiye’de öngörülen yatırımların %2,66’sı makine ve teçhizat imalatı sektöründe öngörülmüştür. Tüm 
sektörlerde öngörülen belge başına ortalama yatırım tutarı iken 8.746.944,54 TL olup makine ve teçhizat sektörüne öngörülen yatırım 
tutarı ortalaması bu değerin oldukça altında kalmaktadır. 

2001-2014 dönemi incelendiğinde Türkiye genelindeki ve Doğu Marmara’daki yatırımların paralel bir biçimde inişli çıkışlı bir 
performans göstermekle beraber arttığı görülmektedir. Ancak Türkiye genelindeki artış hızının Doğu Marmara’ya göre daha yüksek 
olduğu gözlemlenmektedir.

Grafik 3. Doğu Marmara Bölgesi ile Türkiye Kıyaslamalı Teşvik Belgeli Yatırımlarda Yatırım Bedeli 

Grafik 4. Doğu Marmara Bölgesi İlleri Kıyaslamalı Teşvik Belgeli Yatırımlarda Yatırım Bedeli 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
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2.2.  Bölgede Sektörde Dış Ticaret
Doğu Marmara Bölgesinde makine imalat sektörünün Türkiye makine imalat sektörü dış ticaret istatistikleriyle karşılaştırmalı tablosu 
aşağıda verilmiştir. Bölgenin makine imalat sektöründe ihracat ve ithalat değerlerinin son 5 yıl içinde azalma eğiliminde olduğu 
görülmüştür. Türkiye’de makine imalat sektörünün son 5 yılda dış ticaret seyrine bakıldığında ise; ihracat değerleri artarken ithalat 
değerlerinin inişli çıkışlı olduğu görülmüştür. Bölge dış ticaretinin ülke içindeki payı incelendiğinde; ihracattaki ve ithalattaki payının 
azalmakta olduğu izlenilmektedir.  

2.3.  Bölgede Sektörde Firma Profili ve İstihdam 
2014 yılı rakamlarına göre Doğu Marmara Bölgesi illerinde makine sektörü 555 firma faaliyet göstermektedir. Bu 
sayı ile bölge ülke içerisinde %6’lık bir paya sahiptir. Bölge illeri içinde Kocaeli makine sektöründe öncü il konumundadır. Makine 
sektörü Kocaeli’nin yanı sıra Sakarya sanayisinde de yüksek bir paya sahiptir. Her iki ilde de sektörün imalat sanayi içinde aldığı pay 
%5,3’tür. 

Tablo 43. Doğu Marmara Bölgesi Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Teçhizat Sektöründe Dış Ticaret Verileri ($)

Tablo 44. Doğu Marmara Bölgesi’nde Makine Sektöründe İşyeri Sayıları 

Kaynak: TÜİK

Kaynak: SGK, 2010-2014 
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Tablo 45. Doğu Marmara Bölgesi’nde Makine Sektöründe İşyeri Sayısının İlin/Bölgenin İmalatı içindeki Payı 

Tablo 46. Doğu Marmara Bölgesi’nde Makine Sektöründe İstihdam 

Tablo 47. Doğu Marmara Bölgesi’nde Makine Sektöründe İstihdamın İmalat İçinde Payı 

Kaynak: SGK, 2010-2014 

2010-2014 yıları arasında kalan dönem dikkate alındığında makine sektörü istihdamında Türkiye genelinde bir daralma görülmektedir. 
Benzer bir daralma Düzce ili hariç diğer bölge illeri için de geçerlidir. 2014 yılı rakamlarına göre Doğu Marmara Bölgesi 
illerinde makine sektörü toplam 12.693 kişiye istihdam sağlayan bir sektördür ve bölge imalat sanayi istihdamı 
içinde makine istihdamının payı %4,1’dir. Makine sektöründe sağladığı istihdam bölge Türkiye içerisinde %9 ile oldukça büyük 
bir pay almaktadır. 

Kaynak: SGK, 2010-2014 

Kaynak: SGK, 2010-2014 
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Kocaeli’de Makine Sektöründe Firma Profili ve İstihdam 

Grafik 5. Kocaeli’de Makine Sektöründe İşyeri Büyüklüğüne Göre Firma Dağılımı 

Grafik 6. Kocaeli’de Makine Sektöründe İşyeri Büyüklüğüne Göre İstihdamın Dağılımı

Tablo 48. Makine Sektörünün İşyeri ve İstihdama Göre Kocaeli İlçelerine Dağılımı 

Kaynak: SGK, 2010-2014 

Kaynak: SGK, 2010-2014 

Kaynak: SGK, 2014 
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Sakarya’da Makine Sektöründe Firma Profili ve İstihdam 

Grafik 7. Sakarya’da Makine Sektöründe İşyeri Büyüklüğüne Göre Firma Dağılımı 

Grafik 8. Sakarya’da Makine Sektöründe İşyeri Büyüklüğüne Göre İstihdamın Dağılımı 

Kaynak: SGK, 2014 

Kaynak: SGK, 2014 

Tablo 49. Makine Sektörünün İşyeri ve İstihdama Göre Sakarya İlçelerine Dağılımı 

Kaynak: SGK, 2014 
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Düzce’de Makine Sektöründe Firma Profili ve İstihdam 

Grafik 9. Düzce’de Makine Sektöründe İşyeri Büyüklüğüne Göre Firma Dağılımı 

Grafik 10. Düzce’de Makine Sektöründe İşyeri Büyüklüğüne Göre İstihdamın Dağılımı 

Kaynak: SGK, 2014 

Kaynak: SGK, 2014 

Tablo 50. Makine Sektörünün İşyeri ve İstihdama Göre Düzce İlçelerine Dağılımı 

Kaynak: SGK, 2014 
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Bolu’da Makine Sektöründe Firma Profili ve İstihdam 

Grafik 11. Bolu’da Makine Sektöründe İşyeri Büyüklüğüne Göre Firma Dağılımı 

Grafik 12. Bolu’da Makine Sektöründe İşyeri Büyüklüğüne Göre İstihdamın Dağılımı 

Kaynak: SGK, 2014 

Kaynak: SGK, 2014 

Tablo 51. Makine Sektörünün İşyeri ve İstihdama Göre Bolu İlçelerine Dağılımı 

Kaynak: SGK, 2014 
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Yalova’da Makine Sektöründe Firma Profili ve İstihdam 

Grafik 13. Yalova’da Makine Sektöründe İşyeri Büyüklüğüne Göre Firma Dağılımı 

Grafik 14. Yalova’da Makine Sektöründe İşyeri Büyüklüğüne Göre İstihdamın Dağılımı 

Kaynak: SGK, 2014 

Kaynak: SGK, 2014 

Tablo 52. Makine Sektörünün İşyeri ve İstihdama Göre Yalova İlçelerine Dağılımı 

Kaynak: SGK, 2014 
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2.4.  Bölgede Sektörde İşgücünün Niteliği 
Doğu Marmara Bölgesinde makine sektörüyle ilgili bölümlerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bulunan güncel 
öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Bölgede makine, mekatronik ve elektronik mühendisliği bölümlerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 
17.947 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 7.918’i makine mühendisliği, 2.236’sı mekatronik mühendisliği ve 7.793’ü elektronik 
mühendisliğinde kaydedilmiştir. Makine sektörüyle ilgili öğrencilerin bölge illerine dağılımına bakıldığında ise; 
%60,38’lik pay ile en çok öğrenci Sakarya’da bulunmaktadır. Sakarya’yı %45,50 pay ile Kocaeli, %22,29’lik pay ile Düzce 
ve %11,56’lık pay ile Bolu izlemektedir. Bölge üniversitelerinden Yalova’da ise makine sektörüyle ilgili bölümlerde hiç öğrenci 
bulunmamaktadır. 

Sektörün bölgedeki konumunu etkileyen unsurlardan biri nitelikli işgücü yapısıdır. Bu bağlamda, bölge üniversitelerinde makine 
sektörüyle ilgili bölümlerdeki öğrenci sayısı ve eğitim kalitesi sektörün nitelikli iş gücünü son derece etkilemektedir. Düzce ve Sakarya’da 
sektörle ilgili düzenlenen çalıştaylarda eğitim konusu sektör temsilcilerine sorulmuş ve bu konu hakkındaki görüşleri alınmıştır. Bölgede 
bu alanda meslek liseleri ve üniversitelerde firmalarca tespit edilen sorunlar ve olası çözüm önerileri dile getirilmiştir (Bölüm 4.2).  

Tablo 53. Doğu Marmara Bölge Üniversitelerinde Makine Sektörü İle İlgili Bölümlerdeki Öğrenci Sayıları
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2.5.  Bölgede Sektörde Araştırma ve Geliştirme 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte emek yoğun üretim sürecinden bilgi ve teknoloji yoğun üretim modeline geçiş süreci hız kazanmıştır. 
Bölüm 1.1’de de bahsedildiği üzere OECD ‘nin ISIC Rev 3’e göre sektörlerin teknoloji sınıflandırmasında 29 koduyla Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizatların İmalatı orta yüksek teknoloji düzeyinde yer almaktadır. Dolayısıyla, makine sektöründe 
bilginin üretilmesi ve teknolojik gelişmeler son derece önem taşımaktadır. Aşağıdaki tabloda Doğu Marmara Bölgesinde makine 
sektöründe faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezlerinin, belge tarihleriyle birlikte illere dağılımı verilmektedir. Buna göre; sektörle ilgili en çok 
Ar-ge Merkezi Kocaeli’de yer aldığı görülmektedir.  

Tablo 54. Doğu Marmara Bölgesi’nde Sektörde Faaliyet Gösteren Ar-Ge Merkezleri 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aralık 2015

Bölgede sektörün yenilikçi yapısına dair önemli göstergelerden biri de patent ve faydalı model sayılarının yıllara göre değişimidir. 2000-
2013 yılları arasında makine sektöründe bölgede başvurusu yapılan patent tescil sayıları incelendiğinde; 2008 yılına kadar sayılarda 
ciddi bir artış olmamakla birlikte, 2008 yılından sonra bu alandaki başvuru sayılarında ciddi bir hareketlilik olduğu görülmektedir. 2013 
Yılına kadar sektörde toplam 48 adet patent tescil başvurusu yapılmıştır. Türkiye’de makine sektörünün tüm sektörler içindeki 
patent tescil başvuru payı %21,38’dir. Sektörde bölgenin ülke içindeki patent tescil başvuru oranı ise %5,04’dür. 
Doğu Marmara Bölgesinde tüm sektörler içinde makine sektöründe yapılan patent tescil başvurusunun payı ise 
%18,11’dir. Bölgede bu alanda yapılan patent tescil başvurusunun illere dağılımı incelendiğinde ise ağırlığın 
sırasıyla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu’da olduğu görülmüştür. 

Grafik 15. Doğu Marmara Bölgesinde Makine Sektörüne İlişkin Yapılan Patent Tescil Başvuru Sayısı
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2000-2013 Yılları arasında bölgede makine sektöründe yapılan faydalı model başvurusu incelendiğinde ise; tüm sektörler içinde 
makine sektöründe yapılan faydalı model başvurusunun %17,71’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bölgede 
2000-2013 yılları arasında yapılan tüm faydalı model başvuruları Kocaeli’den gelmiştir. Bu başvuruların yıllara göre değişimine 
bakıldığında 2001-2005 yılları arası ile 2007-2013 yılları arasında hareketliliğin olduğu görülmektedir. 2013 yılına kadar bölgede 
makine sektöründe yapılan toplam faydalı model başvurusu ise 79’dur. 

Grafik 16. Doğu Marmara Bölgesinde Makine Sektörüne İlişkin Yapılan Faydalı Model Başvuru Sayısı

Tablo 55. 2014-2016 Yılları Arası Doğu Marmara Kalkınma Ajansına Makine İmalat Mali Destek Programına Yapılan Başvuru

Tablo 56. 2014-2016 Yılları Arası Doğu Marmara Kalkınma Ajansının Makina İmalat Sektörüne Mali Desteği

2.6.  MARKA Tarafından Sektöre Özel Verilen Mali Destekler 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak bu yıl 3.’süne çıktığımız makine imalat sektörü mali destek programında 
2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’dan toplam 49 proje desteklenmiş ve destek 
verilmeye devam edilmektedir. Bu 49 projenin toplam proje bütçesi 28.700.267,74 TL değerinde olup, Ajansın 
katkısı 14.082.171,55 TL’dir. 
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Fotoğraf 1. Proje 1’de Ajans Desteğinin Yerinde İncelemesi

Proje sonrası firma ile yapılan anket değerlendirmesinde elde edilen çarpıcı sonuçlardan bazıları şu şekilde ifade edilmiştir. 
Ajans desteği sayesinde işletmede 10.039.214,23 TL değerinde ciroda, 3.221.634,58 TL değerinde ihracatta ve % 5 oranında üretim 
kapasitesinde artış gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu yatırımla beraber üretim bandında 1 adet yeni ürün oluşmakla birlikte, istihdam sayısında 
da 3 kişilik artış olmuştur. Ajansın bu hibe desteğinin firma için önemi konusunda; destek olmasaydı yatırım zamanını erteleyeceklerinden 
süreye vurgu yapılmıştır.

Makine imalat sektörü mali destek programları ile; sektörde ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek, bölgede 
yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda destek verilen örnek 
projelerden bazıları şöyledir:

1) Ar-Ge Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Ar-Ge Sonrası Elde Edilen Yüksek Teknoloji Ürünlerinin İmalatına Yönelik Yatırım 

Projenin Amacı: Ar-Ge altyapısının arttırılarak yeni projelerde daha kaliteli, fonksiyonlu, kullanışlı fırınlar imal etmektir. 

Proje ile birlikte; 
*  Firmanın üretim teknolojisi yenilenmiş, 
*  Üretim maliyeti ve süresi düşmüş,
*  Üretimde standardizasyon gelmiş,
*  Satış miktarı, pazar payı, ihracat değeri artmış,
*  Sahip olunan belge ve sistem sayısı ile nitelikli insan kaynağı gücü artmıştır. 

Tablo 57. 2014-2016 Yılları Arasında Makina Sektörüne 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Yapılan 

Mali Desteğin İllere Dağılımı

Tablo 58. 2014-2016 Yılları Arasında Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı Makina İmalat Sektörü Mali Destek 

Programına Yapılan Başvuruların İllere Göre Dağılımı
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Proje sonrası firma ile yapılan anket değerlendirmesinde elde edilen çarpıcı sonuçlardan bazıları şu şekilde ifade edilmiştir. 
Ajans desteği sayesinde işletmede 2.756.030,73 TL değerinde ciroda, 395.803,84 TL değerinde ihracatta ve % 10 oranında üretim 
kapasitesinde artış gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu yatırımla beraber üretim bandında 1 adet yeni ürün oluşmakla birlikte, istihdam sayısında 
da 8 kişilik artış olmuştur. Ajansın bu hibe desteğinin firma için önemi konusunda; destek olmasaydı ihtiyaç duyulan başka alanlara da 
yatırım yapma olanağının erteleneceği belirtilmiştir.

3)  Termal Reklamasyon Makine İmalatının Seri Üretime Geçişi İle Makine ve Makine Yan Sanayi Sektörünün Geliştirilmesi

Projenin Amacı: Makine sanayi pazarında özellikle geri dönüşüm makineleri alanında pazarda söz sahibi olmak ve Avrupa menşeili 
makinelere ikame olabilmektir. 

Proje ile birlikte; 
*  Çevre dostu makineler üretilmiş,
*  Makinelerin geri dönüşümü ile diğer üretim süreçlerine hammadde girdisi sağlanmıştır.

Fotoğraf 2. Proje 2’de Ajans Desteğinin Yerinde İncelenmesi

Proje sonrası firma ile yapılan anket değerlendirmesinde elde edilen çarpıcı sonuçlardan bazıları şu şekilde ifade edilmiştir. 
Ajans desteği sayesinde işletmede 10.039.214,23 TL değerinde ciroda, 3.221.634,58 TL değerinde ihracatta ve % 5 oranında üretim 
kapasitesinde artış gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu yatırımla beraber üretim bandında 1 adet yeni ürün oluşmakla birlikte, istihdam sayısında 
da 3 kişilik artış olmuştur. Ajansın bu hibe desteğinin firma için önemi konusunda; destek olmasaydı yatırım zamanını erteleyeceklerinden 
süreye vurgu yapmışlardır.

2)  Metal Kesme Makineleri Sektörü için Tam Otomatik Döner Göbekli Şerit Testere Hattı Geliştirilmesi  

Projenin Amacı: Teknolojik yeni ürün geliştirmek, üretim kapasitesi ve verimin arttırılmasıyla ulusal ve uluslararası rekabeti geliştirerek 
gelirin artırılmasını sağlamakla TR42 Bölgesinin rekabet edebilirlik kapasitesinin arttırılmasıdır. 

Proje ile birlikte;
*  Takım tezgahları sektörü için uluslararası rekabet edebilir yeni ve teknolojik makine geliştirilmiş,
*  Yeni bir makine ve teknoloji geliştirilmiş, 
*  Üretimde verimlilik arttırılmış, 
*  Üretimde maliyet düşürülmüş, 
*  Kalite arttırılmıştır.
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Proje sonrası firma ile yapılan anket değerlendirmesinde elde edilen çarpıcı sonuçlardan bazıları şu şekilde ifade edilmiştir. 
Projede üretim kapasitesini arttırmaktan ziyade makinelerin geri dönüşümünün sağlanması konu edildiğinden ajans desteğinin işletmenin 
ciro ve ihracat değerinde herhangi bir artışa katkısı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, firmanın kapasitesinde % 20 oranında artış 
gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu yatırımla beraber istihdam sayısında da 1 kişilik artış olmuştur. Ajansın bu hibe desteğinin firma için önemi 
konusunda; destek olmasaydı yatırım zamanını erteleyeceklerinden yatırım süresi açısından fayda sağladığının altı çizilmiştir.

4)  Ölçüm İşlemleri İçin Ar-Ge Laboratuvarı Oluşturulması ve Hareketli Aksamlarda Kullanılan Dişli Kutusu İmalatı 

Projenin Amacı: Ölçüm işlemleri için Ar-Ge laboratuvarının oluşturulması ve hareketli aksamlarda kullanılan dişli kutusu imalatının 
gerçekleştirilmesiyle mevcut kapasitenin ve ihracat oranının arttırılmasıdır. 

Proje ile birlikte;
*  Dişli Kutusu İmalatı gerçekleştirilmiş,
*  Ar-Ge ölçüm laboratuvarı kurulmuş,
*  1 adet 3 boyutlu ölçüm cihazı ve 2 boyutlu bir mihengir alınmış,
*  ISO 17025 Laboratuar Yönetim Sistemi Eğitimi alınmış,
*  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi ve belgelendirmesi kazandırılmıştır. 

Fotoğraf 3. Proje 3’te Ajans Desteğinin Yerinde İncelenmesi

Fotoğraf 4. Proje 4’te Ajans Desteğinin Yerinde İncelemesi

Proje sonrası firma ile yapılan anket değerlendirmesinde elde edilen çarpıcı sonuçlardan bazıları şu şekilde ifade edilmiştir. 
Projede ajans desteği sayesinde firmanın kapasitesinde % 15 oranında artış gözlemlenmiştir. Hareketli akşamlarda kullanılan dişli kutusu 
imalatıyla 1 adet yeni ürün ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu yatırımla beraber istihdam sayısında da 6 kişilik artış olmuştur. Ajansın bu hibe 
desteğinin firma için önemi konusunda; destek olmasaydı yatırım zamanını erteleyeceklerinden yatırım süresi açısından fayda sağladığının 
altı çizilmiştir.
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MAKINE-TEÇHİZAT SEKTÖRÜNÜN ALT KOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1.  Plastik, Kauçuk, Paketleme, Ambalajlama, Kâğıt ve Mukavva, Tekstil Makineleri Alt Sektörü 

Alt Sektörün Tanımı ve Kapsamı 
Kağıt ve Mukkavva Makineleri Sektörü
Kâğıt ve mukavva üretiminde kullanılan makine imalat sektörü, sermaye yoğun olan alt sektörlerden biridir. Kâğıt sanayiinde 
teknoloji belirleyici olduğundan, üretimde kullanılan makineler kâğıt üretiminde önemli bir girdi oluşturmaktadır. 
Kâğıt ve mukavva üretiminde kullanılan makine sektörü üç alt gurupta incelenebilir:
•  Kâğıt ve karton imaline ve finisajına özgü makina ve cihazlar, kâğıt kesme makinaları (boyuna ve enine)
•  Torba, kesekâğıdı veya zarf imaline yönelik makinalar 
•  Kutu, küp, varil ve benzeri korumaların imaline özgü makinalar, kâğıt hamuru, kâğıt ve kartondan kalıplama suretiyle eşya imaline 
yönelik makina ve cihazlar

Kâğıt ve karton üretiminde kullanılan makinalar, düşük bir pazar hacmine sahiptir. İhracat düşük ithalat fazladır. Bu da alt sektörün 
gelişme perspektifinin olmadığını göstermektedir. Az sayıda küçük işletme orta-düşük teknoloji ile çalışmaktadır.

Plastik ve Kauçuk Makineleri Sektörü 
Plastik ve kauçuk üretiminde kullanılan makine sektörü, plastik ve kauçuk sanayiindeki gelişmelere paralel olarak gelişmektedir. 
Sektör büyüdükçe plastik ve kauçuk imalatında kullanılan makine sektörü de büyümektedir. Teknoloji, sektörün verimini doğrudan 
etkilemektedir. 

Plastik ve kauçuk üretiminde kullanılan makine sektörü altı alt gurupta incelenebilir: 
•  Enjeksiyon Makine
•  Ekstrüzyon Makine 
•  Şişirme Makineleri 
•  Termoforming Makineleri 
•  Presler ve Diğer Makineler 
•  Aksam ve Parçalar 

Plastik ve kauçuk üretiminde kullanılan makine imalatında, Çin başta olmak üzere ucuz iş gücünün olduğu ülkeler çektiğinden, birçok 
ülkede ithalat ihracattan daha fazladır. 2011 yılında, dünya kauçuk ve plastik makinaları sektörü toplamında ihracat %26 artışla 24,6 
milyar $’a ulaşmıştır.

Tablo 59. Alt Sektörün Tanımı ve Kapsamı 

3



55

Paketleme ve Ambalaj Makinaları Sektörü 
Paketleme ve ambalaj sektörü, makine sektörünün önemli iş alanlarından biridir. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, tüketim alışkanlıklarındaki 
değişikliklerin etkisiyle ekonomide yaşanan büyümeye bağlı olarak sektör hızla gelişmektedir. 2015 yılında Avrupa Komisyonu 
tarafından hazırlanan Avrupa Kümelenme Raporunda ürünlerin değer zincirine bakıldığında kâğıt ve paketleme sanayinin pek çok sektör 
ve teknolojilerle yakından ilgili olduğu görülmüştür. Cam, plastik, metal, kâğıt ve karton türü malzemeler kullanılarak ambalajlama 
ve dolum işlemi ile bu sürecin sonrasında ihtiyaç duyulacak etiketleme, kolileme ve paketleme işlemlerinde kullanılan makinelere 
ilişkin sektördür. Paketleme ve ambalajlama, ürünlerin dış etkilerden zarar görmeden taşınmasını ve tazeliklerini korumasını sağlar. 
Ayrıca, teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanılan paketleme sistemi malların taşınmasında lojistik maliyetleri düşürürken çevrenin 
korunmasını da özen göstermektedir. Makineler belli standartlarda üretilirken dolum ve ambalajlamada ürünün çeşidine bağlı olarak 
değişmektedir. Buna göre sektör iki alt gruba ayrılmaktadır:

•  Şişe, Kutu vb. Doldurma, Kapsülleme, İçecekleri Gazlandırma Makineleri
•  Diğer Paketleme/ Ambalajlama Makineleri

Şişe, Kutu vb. Doldurma, Kapsülleme, İçecekleri Gazlandırma Makineleri imalat çeşidine göre kendi içinde farklı alt gruplara ayrılmaktadır.

Sıvı Dolum Makinaları:
Doğru dozaj gerektiren kimyasal ve ilaçlar, genellikle yüksek maliyetli, net ağırlığına göre satış yapılan ve serbest akışı mümkün 
olmayan viskoz ve macunumsu ürünlerin ambalajlanması bu kategoride yer almaktadır. Bu ürünlerin imalatına yönelik makinelerde 
gerektiğinde vakum, basınç ve yerçekimi kuvvetiyle-gravimetrik uygulamalar içeren üniteler de bulunabilmektedir. 

Kuru Ürün Dolum Makinaları:
Bu tip makinalarda ürünün hacmine, ağırlığına veya sayısına göre ambalajlama yapılmaktadır. Volumetrik, yatay ve dikey şekillendir-
doldur-kapat ve aseptik gibi çok çeşitli dolum türleri uygulanmaktadır. 
Diğer Paketleme/ Ambalajlama Makineleri de ürün çeşidine göre farklılaşmaktadır.

Kapak Kapatma/Kapama Makinaları: 
Dolumu yapılmış ambalajların otomatik veya yarı otomatik şekilde kapamasının yapıldığı işlemdir. Ürünlerin sağlamlığının arttırılması 
amaçlanmaktadır. Kullanıcı prototipine göre farklı amaçlar için kapama tekniği geliştirilmektedir (Yaşlılara, çocuklara üretilen ürünlerin 
kapakları vb.). 

Karton Kutu Makinaları:
Kesintili ve sürekli olmak üzere karton ambalaj/ kutu katlama ve yapıştırma olan makine sistemleridir.  
Günümüzde gıda gibi tekstil ürünleri de temel gereksinim maddesi olarak görüldüğünden gerek üretim gerekse istihdam açısından 
tekstil sektörünün iş hacmi oldukça fazladır. Sanayi devrimiyle birlikte tekstil sektörü özellikle gelişmekte olan ülkeler için kalkınmayı 
sağlayan önemli sektörlerden biri olmuştur. Tekstil ve hazır giyim sanayinde üretim yoğun olarak makinelere bağlıdır. Tekstil ve 
konfeksiyon makineleri sektörü her çeşit iplik, kumaş, giyim eşyası, ev tekstili, hazır giyim tekstil ürünlerinin imalatında kullanılan 
makinelere ilişkin sektördür. Tekstil makina ve aksamları sektörü 4 haneli GTİP bazında 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8451 ve 
8452 fasıllarıyla takip edilmektedir. Bu fasıllar aşağıda sıralanmıştır:
•  84.44 Dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makinalar
•  84.45 Lifleri hazırlayan, iplik üreten hazırlayan makinalar
•  84.46 Dokuma tezgâhları (makinaları)
•  84.47 Örgü tezgâhları, gipür, tül, dantela, file imali için makina, cihazları
•  84.48 Yardımcı tekstil makina, cihazları ve aksam-parçaları
•  84.49 Keçe, mensucat imal eden makinaların aksam, parçaları
•  84.51 Dokuma maddelerini yıkama, kurutma, boyama, ütüleme makina ve cihazları
•  84.52 Dikiş makinaları, mobilyaları, iğneleri, aksam-parçaları 
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Dünyada Alt Sektörün Genel Durumu 
Kağıt ve Mukkavva Makineleri Sektörü 
İcadından bu yana en çok tüketilen ürünlerden bir olan kâğıt, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Kâğıt ve kâğıt ürünlerinde 
bilgi ve teknolojinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan yenilikler, kâğıt sanayiinde kullanılan makine sektörünü de yakından etkilemektedir. 

Modern dünyanın en çok tüketilen sanayi ürünlerden biri olan kâğıt dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme 
kaydetmektedir. 2009 yılında üretim miktarı yaklaşık 370 ton olan kâğıdın, üretim miktarının 2014 yılında da artmaya devam ettiği 
ve kâğıt sektöründeki pazarın gelişmekte olan ülkelere doğru kaydığı görülmektedir1. FAO-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
istatistiklerine göre; dünyada kâğıt ve kartonun %41,7’si Asya’da, %27,4’si Avrupa’da, %22,8’i Kuzey Amerika’da üretilmektedir. 
2009 yılında kâğıt ve kâğıt ürünleri üretim miktarına bakıldığında dünyadaki üretimin yaklaşık %24’ünü gerçekleştiren Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin ilk sırada olduğu görülmektedir. Çin’i sırasıyla ABD, Japonya, Almanya, Kanada, İsveç, Finlandiya ve Güney Kore 
izlemektedir.  

Kâğıt ve türevlerinin imalatında kullanılan makine sektörü de kâğıt üretimindeki artışa bağlı olarak olumlu yönde gelişme göstermektedir. 
2010 yılında dünyada kâğıt işleme makineleri toplam ihracatı 18,3 milyar $ olarak kaydedilmiştir2. Bu ihracat değerinde en önemli ilk 
üç ülke ve payları ise şu şekilde sıralanmıştır: Almanya %19,9’luk oranla ilk sırada, %15,3’lük payla Finlandiya ikinci ve %10,7’lik payla 
ABD üçüncü sırada yer almaktadır. 

2013 yılında dünya kâğıt ve mukavva imalatında kullanılan makine sektöründeki ihracat değeri, 2012 yılına göre % 21,7 oranında 
azalarak US$ 10.033,7 milyon olarak kaydedilmiştir. Dünyada sektördeki ihracat paylarına bakıldığında Amerika 947 milyon dolar ile ilk 
sırada, Çin 944 milyon dolar ile ikinci sırada ve 664,2 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer almaktadır. 

2012-2013 yılları arasında GTİP bazında dünya kâğıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin alt kırılımlarının ihracat değerleri 
tablo 2’de verilmektedir. Buna göre; kâğıt hamuru/karton imaline veya finisajına mahsus makine ve cihazlar, kâğıt hamuru, kâğıt veya 
kartonun işlenmesine mahsus diğer makine ve cihazlar ile levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya mahsus makine 
ve cihazların ön plana çıktığı görülmektedir.

Tablo 60. Alt Sektörün Tanımı ve Kapsamı 

Kaynak: BM İstatistikleri

1 2014 Yılı I. Çeyrek Dünya Üretim Raporu, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı 
2 Makine İmalat Sanayi Sektör Araştırması, 2012, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 
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Tablo 61. GTİP Bazında Dünya Kâğıt ve Mukavva Üretiminde Kullanılan Makina İhracatı (Bin US$)

Kaynak: TRADEMAP İstatistikleri

BM İstatistiklerine göre 2013 yılında kâğıt ve mukavva üretiminde kullanılan makine sektörü toplam ithalat değeri 2012 yılına göre %1 
oranında azalarak 10.987,7 milyon dolar olmuştur. Bu değer 2014 yılında US$ 13.758,1 milyona ulaşmıştır. İthalat payında dünyada 
başlıca ülkelere bakıldığında Almanya US$ 2.132,1 milyon ile ilk sırada yer alırken, US$ 1.497,9 milyon ile İtalya ikinci ve US$ 1.138,8 
milyon ile Çin üçüncü sırada yer almaktadır.

Tablo 62. Kâğıt ve Mukavva İmalatında Kullanılan Makina İthalatında Başlıca Ülkeler 

Kaynak: BM İstatistikleri
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Plastik ve Kauçuk Makinaları Sektörü
Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre, 2010 yılında 19,6 milyar $ olan kauçuk ve plastik makinaları ihracatı 2011 
yılında % 26 artarak 24,6 milyar $’a ulaşmıştır. Kauçuk ve plastik makinaları ihracatında ilk 3 sırada Almanya, Japonya ve Çin yer 
almaktadır. 

Kauçuk ve plastik makinaları ithalatı 2011 yılında bir önceki seneye göre % 28,3 artış göstererek 25 milyar $ ithalat hacmine ulaşmıştır. 
US$ 3,7 milyar ile dünya sıralamasında birinci konumda olan Çin’in ardından, en fazla kauçuk ve plastik makinaları ithalatı gerçekleştiren 
ABD 2,2 milyar $, Almanya ise 1,4 milyar $ ithalat gerçekleştirmiştir. En çok ithalat yapan ilk on ülke arasında, %70,3 ile ithalat artışı en 
fazla olan ülke Rusya’dır. Türkiye, kauçuk ve plastik makinaları ithalatında 692 milyon $ ile 10. sırada yer almaktadır.

2010 ve 2011 yıllarında sektörün alt kırılımlarına ilişkin ihracat değerleri aşağıdaki verilmiştir. 

Tablo 63. Kauçuk ve Plastik Makinaları İhracatında Başlıca Ülkeler 

Tablo 64. GTİP bazında Dünya Kauçuk ve Plastik Makinaları İhracatı (Milyon US$)

Kaynak: BM İstatistik Bölümü

Kaynak: BM İstatistik Bölümü
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Paketleme ve Ambalaj Makinaları Sektörü 
Paketleme ve ambalaj sektörü kentlerde yaşayan nüfusun artması, tüketim alışkanlıklarının ve kalite standartlarının değişmesiyle 
birlikte hızla büyümüştür. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 670 milyar dolar büyüklüğündeki dünya ambalaj pazarının yıllık ortalama 
yüzde 3 büyüdüğü tespit edilmiş olup, sektör büyüklüğünün 2016 yılında 820 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir3. Sektörde 
yaşanan büyümeye ve paketlemeye olan talep artışına bağlı olarak ürünlerin imalatında kullanılan makine sektörü de gelişmiştir. 
Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü verilerine göre 2011 yılında dünya genelinde 16,1 milyar dolar olan ambalaj makineleri ihracatı, 
2012 yılında yüzde 1 artış göstererek 16,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Tablo 7’de de görüldüğü gibi Almanya, İtalya, Çin ve Japonya 
sektörde lider konumda yer almakta 
olup, paketleme ve ambalaj makina 
imalatındaki gelişmelere bağlı olarak 
ABD ve Avrupa’da bu piyasaya ilgi 
artmıştır. 2012 yılında 4.693 milyon $ 
değerindeki ihracat payıyla Almanya 
ilk sırada yer alırken, Almanya’yı 4.143 
milyon $ ihracat payıyla ile İtalya, 863 
milyon $ ile Çin ve 647 milyon $ ile 
Japonya izlemektedir. Dünya geneli 
ambalaj makineleri ihracatında Türkiye 
20. sırada bulunmakta olup, 2011 
yılında 108 milyon dolar olan ambalaj 
makineleri ihracatı, 2012 yılında yüzde 
9 azalarak 98 milyon dolar seviyesine 
gerilemiştir. 

Kaynak: BM İstatistik Bölümü

Tablo 65. Kauçuk ve Plastik Makinaları İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyon US$)

Kaynak: BM İstatistik Bölümü

3 http://www.moment-expo.com/urune-deger-katan-teknoloji-ambalaj-makineleri 
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GTİP koduna göre dünya ambalaj makinelerinin 2006-2008 yılları arasında ihracat değerleri Tablo 8’de verilmiştir. Tabloda da görüldüğü 
gibi sektörün alt kırılımlarının ihracat değerleri birbirine oldukça yakın olup, 2008 yılında 2007 yılına göre artmıştır. Buna göre; 2008 
yılında 8422.30 kodlu Şişe, Kutu vb. Doldurma, Kapsülleme, İçecekleri Gazlandırma Makineleri ihracatının yaklaşık 8.453 milyon $, 
8422.40 kodlu Diğer Paketleme /Ambalajlama Makineleri ihracatının yaklaşık 8.064 milyon $ olduğu gözlemlenmiştir. 2007 yılında 
14.904 milyon $ olan dünya ihracat değerinin %10,8 oranında artarak 2008 yılında yaklaşık 16.518 milyon $ olduğu tespit edilmiştir.  

Dünya ambalaj makineleri ithalatına bakıldığında 2011 yılında yaklaşık 1.763 milyon $ değerinde olan ithalat payı, 2012 yılında yaklaşık 
1.720 milyon $’a düşmüştür. Tablo 9’da dünyada ambalaj makineleri ithalatında en yüksek paya sahip olan ilk on ülke değerleriyle 
birlikte verilmiştir. Buna göre; 2012 yılında 1.720 milyon $’lık pay ile en ABD en yüksek ithalat değerine sahip olup, ABD’yi sırasıyla 
1.598 milyon $ ile Çin ve 851 milyon $ ile Rusya Federasyonu takip etmektedir. 2011 yılında 15.372 milyon $ olan toplam ithalat değeri, 
2012 yılında %2 oranında bir önceki yıla göre azalarak 15.127 milyon $ olmuştur. 

Tablo 67. GTİP Bazında Dünya Ambalaj Makineleri İhracatı (Bin US$)

Tablo 68. Ambalaj Makineleri İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyon US$)

Kaynak: BM İstatistik Bölümü 

Kaynak: BM İstatistik Bölümü 
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Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri
Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü verilerine göre 2011-2012 yılları arasında dünya tekstil makineleri sektöründeki ihracata 
bakıldığında ilk sırada Almanya’nın yer aldığı görülmektedir. 2011 yılında 5.524 milyon dolar değerinde olan ihracat değeri %13,3 
oranında azalarak 2013 yılında 4.788 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2013 yılında Almanya’yı ikinci sırada 3.860 milyon dolar ile 
Çin Halk Cumhuriyet, üçüncü sırada 2.887 milyon dolar ile Japonya ve 2.295 milyon dolar ile İtalya izlemektedir. 2011 yılında 28.394 
milyon dolar olan dünya tekstil makineleri sektöründeki toplam ihracat değeri, %12,1 oranında azalışla 2012 yılında 24.960 milyon 
dolar olarak kaydedilmiştir.  

Tablo 69. Tekstil Makineleri İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyon US$)

Kaynak: BM İstatistik Bölümü Verileri

Dünya ambalaj makineleri ithalatına 
bakıldığında 2011 yılında yaklaşık 1.763 
milyon $ değerinde olan ithalat payı, 2012 
yılında yaklaşık 1.720 milyon $’a düşmüştür. 
Tablo 9’da dünyada ambalaj makineleri 
ithalatında en yüksek paya sahip olan ilk on 
ülke değerleriyle birlikte verilmiştir. Buna 
göre; 2012 yılında 1.720 milyon $’lık pay 
ile en ABD en yüksek ithalat değerine sahip 
olup, ABD’yi sırasıyla 1.598 milyon $ ile Çin 
ve 851 milyon $ ile Rusya Federasyonu takip 
etmektedir. 2011 yılında 15.372 milyon $ 
olan toplam ithalat değeri, 2012 yılında %2 
oranında bir önceki yıla göre azalarak 15.127 
milyon $ olmuştur. 

Tablo 70. Tekstil Makineleri İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyon US$)

Kaynak: BM İstatistik Bölümü Verileri
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Türkiye’de Alt Sektörün Genel Durumu
Kağıt ve Mukkavva Makineleri Sektörü  
Kâğıt üretimini sağlayan uzun elekli kâğıt makinesi 1803 yılında bulunmuştur. Üretime geçen ilk kâğıt makinesi ise 1846’da İtalya’da 
faaliyete geçmiştir. Türkiye’de makinelerin kullanıldığı kâğıt imalatı ilk kez 1936 yılında İzmit’te gerçekleşmiştir. 1980’lere kadar yurt 
içindeki talebi karşılamaya yönelik olan kâğıt üretimi, Türkiye’deki gümrük duvarının kaldırılmasıyla birlikte uluslararası pazara da 
yönelmiştir. 

Enerji yoğun bir sektör olan kâğıt sanayinde kullanılan makinelerin ihracatı düşük, ithalatı fazladır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
yaklaşık %25’tir. Bu durum, Türkiye’de üretim yapan firmaların küçük ve orta büyüklükte olması ile düşük teknolojiye sahip olmalarından 
kaynaklanmaktadır. Genişlik ve hız bakımından ülkemizde yetersiz olan bu makinelerin iyileştirilmesine yönelik yapılması gereken tüm 
değişiklikler yapılamamıştır.  

Plastik ve Kauçuk Makinaları Sektörü 
Türkiye’de 2003-2013 yıllarında plastik sektörüne toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapılmıştır. Gerçekleşen 
yatırımların % 37’si presler ve diğer makinalar, % 24’ü enjeksiyon makineler, %18’i ekstrüzyon makineler, % 11’i aksam ve parçalar 
üzerine yapılmıştır. 

2014 yılının 9 aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde 2014 yılı sonunda plastik sektöründe 853 milyon dolarlık makine ve teçhizat 
yatırımının beklendiği belirtilmiştir. Sektöre yapılan yatırımlar giderek artsa da, Türkiye’nin kauçuk ve plastik işleme imalatında 
kullanılan aksam ve parçaların % 70 – 80’ini ithalat ettiği ve ihracat fiyatlarının ithalatı karşılamadığı düşünüldüğünde, yeterli katma 
değeri sağlayamayan bir konumda olduğu görülmektedir. Ucuz makine üreten ülkelerden yapılan ithalat, plastik ve kauçuk sektörü ile 
plastik ve kauçuk imalatına ait makine sektörü arasındaki büyüme farkının en temel sebeplerinden birini oluşturmaktadır.  

Sektörde katma değer artışını sağlayan diğer etkenlerden biri üretimde kalitenin artmasını sağlayan teknolojidir. Makine sektöründe 
kullanılan teknoloji de verimin artması içinse Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Türkiye’de plastik ve kauçuk imalatına 
ait makine sektörüne ilişkin 2011 yılı Ar-ge harcamaları 77.372.520 TL iken, 2012 yılında bu değer 100.160.189 TL’ye çıkmıştır. Ar-Ge 
yatırımlarında önceki yıllara göre bir artış olmasına rağmen, bu değer teknoloji düzeyi yüksek olan batı ülkelerine kıyasla oldukça 
düşüktür. Bu sebeple, Türkiye plastik ve kauçuk imalat makineleri üretiminde ana makine üretiminden ziyade aksam ve parça sağlayıcı 
konumundadır.   

Paketleme ve Ambalaj Makinaları Sektörü 
Türkiye’de ambalaj ve paketleme makinaları sektöründe yer alan firmaların büyük kısmının küçük ölçekli üreticilerden oluştuğu tespit 
edilmiştir. Hızlı tüketilmesi gereken ürünleri korumak ve üretimde kalite standartlarını sağlamak adına sektördeki üreticiler, ambalaj 
malzemelerini yoğun olarak kullanan sanayi kuruluşlarının yakınında kümelenmiş durumdadır. Ambalaj sektöründeki firmaların; 
İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Manisa’da faaliyet göstermektedir. 

Tablo 71. Sektörün 2012 ve 2013 Yılında Gerçekleştirdiği Makine Yatırımları Kıyaslaması (Milyon US$) 

Kaynak: TÜİK
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Türkiye’de sektörün dünyadaki konumuna bakıldığında, firma başına yaratılan katma değer açısından uluslararası firmalara göre pazar 
payının düşük olduğu görülmektedir. Firmaların modern ve geniş üretim alanlarına sahip olmamaları sektörün dünyadaki konumunu 
etkileyen başlıca etken olarak gösterilmektedir. Bu durum, sadece yurt dışı piyasasındaki konumunu değil, aynı zamanda üretimde 
verimliliği, maliyeti ve kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Küçük ölçekli işletmelerin, üretim becerileri ve işletme kabiliyeti 
konusunda işbirliği kültürüne sahip olmamaları yurt dışına açılmayı engelleyen diğer faktörlerden biridir. Firmaların tek başına yurt dışı 
fuarlarına katılım sağlamalarının maliyetinin yüksek olması da yine uluslararası pazarda yer almalarını etkileyen diğer etkenlerden biri 
olarak gösterilmektedir.

Ulusal pazarda ambalaj sektöründe yaşanan sorunların başında ise iç pazarda talebin darlığı ve haksız rekabet koşulları gelmektedir. 
Firmaların modern, teknolojik ve gelişmiş üretim altyapılarının olmayışı da yine ülkedeki piyasanın durumunu etkileyen faktörler 
arasındadır. İç pazarda sektörün durumunu belirleyen etkenlerden bir diğeri ise, üründe kalite standartları gereği yapılması gereken 
ambalaj denetiminin eksikliğidir. Uzmanlara göre sektörün durumunun iyileştirilmesi için; üretimde en ekonomik ve gelişmiş teknik 
altyapının kullanılması gerekmektedir. Üretimde belli standartlara uygun teknik donanımlara sahip olunması, üretim hacminin 
yükselmesinin yanı sıra özellikle markalaşmış hızlı tüketim ürünlerinin ihtiyacına göre ambalajlama olanağı yaratması açısından 
önemlidir. Ürün kalitesinin arttırılması için özellikle hızlı tüketim ve gıda ürünlerinde ambalaj kullanımının yasal olarak zorunlu hale 
gelmesi ve denetlenmesi sektörün gelişimini olumlu etkileyecek diğer bir faktördür.   

Türkiye’de büyük çoğunluğunu orta ve küçük ölçekli işletmelerin oluşturduğu yaklaşık 3000 ambalaj firması bulunmaktadır. Bu 
firmalardan 53’ü iş hacim bakımından ülkede ilk 1000 firma arasında yer almaktadır. 

Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Sektörü 
Ülke ihracatının ana sektörleri arasında yer alan tekstil sektörü, Türk ekonomisinin ve sanayisinin lokomotif sektörlerinden birini 
oluşturmaktadır. Tekstil sanayinin gelişimini etkileyen unsurlardan biri de tekstil makineleri imalatıdır. Türkiye’de tekstil sektörünün 
konumu önemli bir yere sahip olmakla birlikte tekstil makineleri imalatında geri kalmış durumdadır. Ancak; Dünya tekstil makinesi 
üreticilerinin bir araya geldiği Almanya’daki ‘Tekstil Makineleri Workshop’unda gerçekleştirilen araştırmada Türkiye ve ABD, 2014’ün 
ikinci yarısında en çok makine yatırımı yapması beklenen iki ülke olarak öne çıktı. 

1980’li yıllara kadar ithal edilen tekstil makineleri, sonrasında küçük ve orta ölçekli olarak Türkiye’de üretilmeye başlanmıştır. 1990’lı 
yıllara kadar iç piyasaya yönelik üretim yapılan sektörde, 1990’dan sonra dış pazarlara yönelik üretim yapılmaya başlanmıştır. Bugün Türk 
tekstil makineleri sektörü, Avrupa’dan Uzakdoğu’ya yaklaşık 150 farklı ülkeye ihracat yapılmaktadır. Bu durum, tekstil ve konfeksiyon 
makine imalatçılarının yüksek teknolojili makineler de dahil olmak üzere tekstil sanayinde kullanılan birçok makineyi üretebildiklerini 
göstermektedir. Tekstil makineleri sektöründeki üretim, dünyadaki tekstil ve konfeksiyon sektöründeki değişimlere bağlı olduğundan 
son teknolojili, verimli ve kapsamlı makinelerin üretilmesine önem verilmektedir. Bu sebeple, yeni teknolojik uygulamalarının ve 
tasarımların geliştirilmesine çalışılmaktadır.    

Türkiye’de genellikle küçük ve orta ölçekli olan imalatçılar, genellikle sanayinin yoğunlaştığı İstanbul, Gaziantep ve İzmir çevresinde yer 
seçmiştir. Sektörde üretim yapan yaklaşık 1000 üretici firma bulunmakta olup, yaklaşık 8000 kişi istihdam edilmektedir. 

Sektörün sorunlarına bakıldığında; ihracata kıyasla tekstil makinelerinin ithalat değerinin oldukça yüksek olması en önemli sorunlardan 
biri olarak değerlendirilmektedir. Örneğin sektörün alt kırılımlarından katma değeri yüksek olan dokuma, iplik, baskı ve konfeksiyon 
makineleri ülkemizde üretilmemektedir. 2003 yılından beri dünyada tekstil makineleri sektörü ithalatında ilk sıralarda yer alan 
Türkiye’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı arasındaki fark ise büyük ölçüde açılmıştır. Gerek iç gerekse yurt dışı piyasasında 
rekabet gücü az olan sektörde böylesi bir eğilim, giderek yurt dışına bağlı bir gelişmeyi beraberinde getirmektedir. Sektörün diğer 
sorunları arasında öz kaynak yetersizliği, yüksek girdi maliyetleri, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, tekstil ve hazır giyim sanayileri 
arasında gerekli sinerjinin bulunmayışı, AR-GE eksikliği, üniversite-sanayi ve meslek kuruluşları arasındaki diyalog zayıflığı veri tabanı 
eksikliği, bilgilendirici ve yönlendirici ulusal strateji ve politika eksikliği, özel bilişim teknolojilerinin olmaması ve nihai teknolojilerin 
üretilememesi yer almaktadır4.
4 http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/8ed21db4f678f3b_ek.pdf?dergi=104 



Sektördeki uzmanlar ve paydaşlar tarafından söz konusu sorunlara getirilen çözümler ise şu şekilde ifade edilmiştir:
•  Tekstil sektörünün ulusal ve uluslararası alanda uzun vadeli bir politikası ve planı bulunmamaktadır. Öncelikle sektörün alt kırılımlarını 
da göz önünde bulunduracak şekilde bu eksiklik giderilmeli ve sektörün alt kırılımlarıyla arasındaki koordinasyon sağlanmalı.
•  Tekstil makineleri ile bu makinelere özgü teknoloji yatırımları planlanmalı ve KOBİ’lere gerekli teşvikler sunulmalı.
•  Yüksek katma değerin oluşturulması için tekstil makineleri imalat sanayinde öncelikli alt kırılımların belirlenmesi ve ona göre 
desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yeni teknolojilerin ve ürünlerin tasarlanması için Ar-Ge’ye ayrılan pay yükseltilmeli.
•  Ürün ve hizmetlerin kalite standartlarını yükseltmek adına kalifiye elemanlar yetiştirilmeli. Bu hususta, üniversite-sanayi ve meslek 
kuruluşları arasındaki etkileşimi arttırmaya yönelik uygulamalar teşvik edilmeli. Sektörde kalite standartlarının iyileştirilmesi yönünde 
önerilen çözümlerden biri, imalatın gerçekleştiği tesislerde ve organize sanayi bölgelerinde teknik altyapının iyileştirilmesidir. 
•  Üretimde çevre koruma duyarlılığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için denetim ve kontrol mekanizmalarının ülke genelinde 
uygulanmalı.

Türkiye’de Alt Sektörde Dış Ticaret 
Kağıt ve Mukavva Makineleri Sektörü
2012-2014 yılları arasında Türkiye’nin kâğıt ve mukavva imalatında kullanılan makine sektörünün alt kırılımlarına ilişkin ihracat verileri 
Tablo 16’da verilmiştir. Buna göre; 2012 yılında 46.499 bin dolar olan ihracat değeri %14 oranında artarak 2014 yılında 53.223 olarak 
kaydedilmiştir. 2014 yılında sektörün alt kırılımları arasında en çok ihracat yapılan kalem, 29.211 bin dolar ile 8441 GTIP koduyla kâğıt 
hamuru, kâğıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makine ve cihazlarda kaydedilmiştir. 2014 yılında ihracat payı en düşük olan 
alt kırılımın ise 329 bin dolar ile 8443.12 GTIP koduyla Ofset baskı yapan makineler, tabaka kâğıda baskı yapan büro tipi makinelerde 
olduğu tespit edilmiştir.

2012-2014 yılları arasında Türkiye’nin sektördeki ithalat değerlerine bakıldığında ise ihracatı karşılama oranının oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Tablo 16’da söz konusu yıllar arasında sektörün alt kırılımlarına ilişkin ithalat değerleri gösterilmiştir. 2012 yılında 
348.554 bin dolar olan ithalat değeri 2014 yılında yaklaşık % 55 oranında artarak 539.890 bin dolar olarak kaydedilmiştir. 2014 yılında 
sektörün alt kırılımları arasında ithalat değeri en fazla olan alt kırılım, 249.855 bin dolar ile 8439 GTIP koduyla kâğıt hamuru/karton 
imaline veya finisajına mahsus makine ve cihazlarda kaydedilmiştir. En düşük ithalat değeri 347 bin dolar ile 8443.12 GTIP kodlu ofset 
baskı yapan makineler, tabaka kâğıda baskı yapan büro tipi makinelerde olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 72. GTİP Bazında Kâğıt ve Mukavva İmalatında Kullanılan Makinalarda İhracat ve İthalat Değerleri (Bin US$)

Kaynak: TRADEMAP



Kâğıt ve mukavva imalatında kullanılan makine sektöründe dış ticaret dengesine bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının 
oldukça düşük olduğu görülmüştür. 2012 yılında sektörün geneli için 0,133, 2013 yılında 0,139 olan bu değer, 2014 yılında azalarak 
0,098 olmuştur. 2014 yılında sektörün alt kırılımları bazında ihracatın ithalatı karşılama oranı incelendiğinde 0,005 ile en düşük alt 
kırılımın 8439 GTIP kodlu Kâğıt Hamuru/Karton İmaline veya Finisajına Mahsus Makine ve Cihazlarda, 0,948 ile en yüksek alt kırılımın 
ise 8443.12 GTIP kodlu Ofset Baskı Yapan Makineler, Bobin Halinde Baskı Yapanlarda olduğu tespit edilmiştir.

Plastik ve Kauçuk Makineleri Sektörü
Türkiye’nin 2011-2015 yılları arası kauçuk ve plastik makinaları ihracat ve ithalat verileri incelendiğinde; ihracat ve ithalatın inişli çıkışlı 
seyrettiği görülmektedir. 2011 Yılında 152 Milyon $ olan plastik ve kauçuk makineleri ihracatı, 2015 yılında % 33 oranında artarak 
yaklaşık 203 Milyon $ seviyesine ulaşmıştır. 2011 Yılında 851 Milyon $ değerinde olan ithalat değeri ise, 2015 yılında % 11 oranında 
azalarak 800 Milyon $ olarak kaydedilmiştir. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2011 yılında % 18 oranındayken, 2015 yılında 
% 26 oranına yükselmiştir.  

2012 yılında en fazla ihracat artışı “İç/Dış Lastiğin Dökümüne/Sırt Kaplamasına Mahsus Makineler” ürün grubunda olmuş (%728,5) ve 
1 milyon $ ihracat gerçekleşmiştir. 2012 yılına göre ihracatta en fazla azalma ise (% 1,8) “Kauçuk/Plastik İçin Ekstrüzyon Makineleri” 
ürün grubunda yaşanmıştır. Türkiye’de plastik ve kauçuk imalat makine sektörünün alt kırılımlarının 2011 ve 2012 yıllarına ait ihracat 
değerleri tablo 21’de verilmiştir.

Plastik ve kauçuk imalatı makine sektöründe 
2011 ve 2012 yıllarına ait Türkiye’nin ihracat 
değerleri Tablo 20’de verilmiştir. Buna göre, 
2012 yılında Türkiye en çok ihracatı 17 Milyon 
$ ile Rusya’ya gerçekleştirmiş olup, Rusya’yı 
sırasıyla İran ve Almanya takip etmiştir. 2011 
ile 2012 yılları arasındaki ihracat oranındaki 
artışına bakıldığında ise, Türkiye’nin plastik 
ve kauçuk imalatına ait makine sektöründe 
gerçekleştirdiği en çok ihracat artışının Irak’a 
olduğu görülmektedir.

Grafik 17 Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri Dış Ticaret Verileri ($)

Tablo 73. Türkiye’nin Ülkelere Göre Kauçuk ve Plastik Makinaları İhracatı (Milyon US$)

Kaynak: TÜİK
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Türkiye’nin 2012 yılında sektördeki ithalatı bir önceki yıla göre % 14 azalarak 692 milyon $’dan 596 milyon $ seviyesine düşmüştür. 2012 
yılında GTİP koduna göre sektörde en fazla ithalat yapılan alt kırılım, “Kauçuk/Plastik Enjeksiyon makinalarında” olup, sırasıyla “Kauçuk/
Plastik Eşya İmali İçin Diğer Makine-Cihazlar” ve “Kauçuk/Plastik İçin Ekstrüzyon Makineleri” izlemektedir. Sektörün alt kırılımlarında 
ithalat oranındaki değişim değerine bakıldığında ise, kauçuk/plastikeşya imal makinelerinin aksam-parçalarında %3’lük artış olurken 
diğer alt kırılımlarda 2011 yılına göre azalma olduğu görülmüştür.  

Türkiye’de kauçuk ve plastik makineleri dış ticaret dengesine bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının oldukça düşük olduğu 
görülmüştür. 2011 yılında sektörün geneli için 0,144 olan bu değer, 2012 yılında 0,206 olmuştur. 2012 yılında sektörün alt kırılımları 
bazında ihracatın ithalatı karşılama oranı incelendiğinde 0,066 ile en düşük alt kırılımın 8477.51 GTIP kodlu Kauçuk/Plastik İçin 
Püskürtme Döküm Makinelerinde, 0,409 ile en yüksek alt kırılımın ise 8477.10 GTIP kodlu Kauçuk/Plastik Enjeksiyon Makinelerinde 
olduğu tespit edilmiştir.

2010-2012 yılları arasında Türkiye’nin 
Kauçuk ve Plastik Makineleri sektörü 
ithalatında Almanya, Çin ve İtalya’nın 
önemli bir paya sahip olduğu 
görülmektedir. 2012 ithalat değerlerine 
bakıldığında bir önceki yıla göre ithalat 
oranı % 24,8 oranında azalsa da 158 
milyon $ değerinde ithalat payıyla 
Almanya ilk sırada olup, Almanya’yı % 
14,1 artış oranına karşılık gelen 148 
milyon $ değerindeki payıyla Çin, % 21,3 
oranındaki düşüşle 82 milyon $ değerinde 
payla İtalya takip etmektedir. 2011-2012 
yılları arasındaki ithalat oranındaki artış 
göz önünde bulundurulduğunda ise, 
Japonya’nın % 137’lik oranda ilk sırada 
olduğu görülmektedir.   

Tablo 74. Türkiye’nin GTİP Bazında Kauçuk ve Plastik Makinaları İhracat ve İthalatı (Milyon US$)

Kaynak: TÜİK

Tablo 75. Türkiye’nin Ülkeler Bazında Kauçuk ve Plastik Makinaları İthalatı (Milyon US$)

Kaynak: TÜİK
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Paketleme ve Ambalaj Makineleri Sektörü
2012 yılında dünya geneli paketleme ve ambalaj makineleri ihracatında Türkiye 20. sırada bulunuyor. 2011 yılında 108 milyon dolar 
olan Türkiye’nin ambalaj makineleri ihracatı, 2012 yılında yüzde 9 azalarak 98 milyon dolar seviyesine geriledi. 2012 yılında 76 milyon 
$ ile en fazla ihracat diğer paketleme veya ambalajlama makineleri (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makineler dâhil) ürün 
grubunda gerçekleşmiştir. Aynı yıl ihracatta ikinci sırada 23 milyon $ ile şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme etiketleme, 
kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri ve üçüncü sırada 12 milyon $ pay ile diğer paketleme/ambalajlama/ mühürleme 
makinelerine ait aksam; parçalar yer almaktadır. 

Türkiye, 2012 yılında en fazla ambalaj makineleri ithal eden ülkeler listesinin 11. sırasında yer almaktadır. Türkiye’nin 2011 yılında 416 
milyon $ olarak kaydedilen ambalaj makineleri ithalat değeri % 10 azalarak 2012 yılında 375 milyon $ olarak kaydedilmiştir. 2012 
yılında Türkiye’nin en fazla ambalaj makinesi ithal ettiği ilk 10 ülke arasında 159 milyon $’lık pay ile İtalya ilke sırada yer alırken, 106 
milyon $ ile Almanya ikinci sırasında ve 14 milyon $ ile Çin Halk Cumhuriyeti üçüncü sırada yer almaktadır. 

Türkiye, 2012 yılında en fazla diğer paketleme veya ambalajlama makineleri (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makineler dâhil) 
ürün grubunda ithalat gerçekleştirmiştir. 2011 yılında 234 milyon $ olan ithalat rakamı, 2012 yılında yüzde 7 azalarak 218 milyon dolar 
olarak kaydedilmiştir. Listenin ikinci sırasında ise şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme etiketleme, kapsülleme, içecekleri 
gazlandırma makineleri yer almaktadır. 2011 yılında söz konusu kalemde 128 milyon $’lık ithalat gerçekleştirilirken 2012 yılında bu 
rakam, yüzde 17 azalarak 106 milyon $ olmuştur. Üçüncü sıradaki diğer paketleme/ambalajlama/ mühürleme makinelerine ait aksam; 
parçalar kaleminde 2011 yılında 54 milyon $ değerinde ithalat gerçekleştirilirken bu rakam 2012 yılında yüzde 5 azalarak 51 milyon $ 
olarak kaydedilmiştir.

Türkiye’de ambalaj makineleri dış ticaret dengesine bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının makine sektörünün diğer alt 
kırılımlarında olduğu gibi düşük olduğu görülmüştür. 2011 yılında sektörün geneli için 0,290 olan bu değer, 2012 yılında artarak 
0,296 olmuştur. 2012 yılında sektörün alt kırılımları bazında ihracatın ithalatı karşılama oranı incelendiğinde 0,216 ile en düşük ürün 
grubunun 84223000 GTIP kodlu şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme etiketleme, kapsülleme, içecekleri gazlandırma 
makinelerinde, 0,348 ile en yüksek ürün grubunun ise 84224000 GTIP kodlu diğer paketleme veya ambalajlama makineleri (ısı ile 
büzerek ambalajlamaya mahsus makineler dâhil) ürün grubunda olduğu tespit edilmiştir.

Tekstil Makineleri Sektörü
281 milyon dolarlık ihracat payıyla 2012 yılında tekstil makineleri sektöründe dünyada 18. sırada yer alan Türkiye’nin ihracatı 327 milyon 
dolara yükselmiştir. Son yıllarda en fazla ihracat, dokuma maddelerini yıkama, kurutma, boyama, ütüleme makina ve cihazlarına ilişkin 
alt kırılımda gerçekleşmiştir. En çok ihraç edilen diğer alt kırılımlar arasında yardımcı tekstil makina, cihazları ve aksam-parçaları ve 
lifleri hazırlayan, iplik üreten hazırlayan makinalar yer almaktadır.     

Tablo 76. Türkiye’nin GTİP Bazında Ambalaj Makineleri İhracat ve İthalat Değeri (Milyon US$)

Kaynak: TÜİK
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Tablo 77. Türkiye’nin GTİP Bazında Tekstil Makineleri İhracatı (Milyon US$) 

Kaynak: TÜİK

2011-2013 yılları arasında Türkiye’nin tekstil makineleri sektöründeki ihracat değerleri tablo 25’de verilmiştir. Buna göre 2013 yılında 
Türkiye, tekstil makineleri sektöründe en çok ihracatı 32 milyon $ ile İngiltere’ye gerçekleştirmiştir. İkinci sırada İngiltere’yi 23 milyon 
$’lık ihracat değeriyle Bangladeş, üçüncü sırada 22 milyon $ ile Almanya ve dördüncü sırada 20 milyon $ ile Fransa izlemektedir. 
2012-2013 yılları arasındaki değişime bakıldığında ise, Türkiye’nin ihracatını en çok arttırdığı ülke, % 100’lük artış oranıyla Pakistan’dır.  

Tablo 78. Türkiye’nin Ülkelere Göre Tekstil Makineleri İhracatı (Milyon US$)

Kaynak: TÜİK
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2013 yıllında Türkiye, tekstil makineleri ithalatında 2012 yılına göre % 16,5’lık artışla 1,8 milyar dolardan 2,1 milyar dolara yükselişle 
dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. 2013 yılında en fazla ithalat, 614 milyon $’lık değerle Almanya’dan gerçekleşmiştir. İkinci sırada, 
Almanya’yı 323 milyon $ ile Belçika ve üçüncü sırada 275 milyon $ ile İtalya izlemektedir. 2013 yılında 2012 yılına göre Türkiye’nin en 
fazla tekstil makinesi ithal ettiği ülke, % 79,4’lük artış payıyla Hindistan olmuştur. 

2013 yılında Türkiye’de sektörün alt kırılımları arasından en çok ithalat, 566 milyon dolarlık değerle lifleri hazırlayan, iplik üreten-
hazırlayan makineler kaleminde gerçekleşmiştir. Bu kalemi sırasıyla 443 milyon ile dokuma tezgâhları makineleri ve 398 milyon ile 
örgü tezgâhları, gipür, tül, dantela, file imali makineleri izlemektedir.

Tekstil makineleri sektörünün dış ticaret dengesine bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının düşük olduğu görülmektedir. 2012 
ve 2013 yıllarında ihracatın ithalata oranına bakıldığında 2012 yılında 0,156 olan bu değerin 2013 yılında 0,155 olduğu görülmektedir.

Doğu Marmara Bölgesi’nde Alt Sektörün Genel Durumu 
Bölgenin sanayiinde ön plana çıkan sektörler arasında plastik ve kauçuk ile kağıt sektörü de yer almaktadır (Doğu Marmara Bölge Planı 
2014-2023). 2015 Yılında Düzey 2 seviyesinde TÜİK dış ticaret verileri ile sektörlerin bölgedeki yapısı incelendiğinde de söz konusu 
sektörlerin bölge için önemi ortaya çıkmaktadır. Doğu Marmara Bölgesi kağıt ve kağıt ürünleri ihracatında Düzey 2 seviyesinde 5., 
plastik ve kauçuk ihracatında 2. ve tekstil ürünleri ihracatında 7. Sırada yer almaktadır. 

Kağıt ve Karton Mukavva İmalatı
Kocaeli ve Yalova’daki kağıt üretiminin ülkedeki durumu göz önünde bulundurulduğunda bölgede kağıt ve karton makineleri imalatının 
durumu da önem arz etmektedir. Buna göre; kağıt üretiminde bölgede Kocaeli ve Yalova önde olurken, kağıt ve karton imalinde 
kullanılan makinelerin üretiminin Kocaeli ve Sakarya’da yoğunlaştığı görülmektedir. Bölgede sektörün 2011-2015 yılları arasında dış 
ticaret verilerine bakıldığında; ihracatta Sakarya’nın, ithalatta ise Kocaeli’nin bölgede lider konumda olduğu görülmektedir. 

2011-2015 yılları arasında kağıt-karton makineleri ihracatı incelendiğinde; 2011 yılında Sakarya’daki ihracat değerinin önde 
seyrederken 2015 yılında Kocaeli’nin Sakarya ile aynı değerlere ulaştığı görülmüştür. Bölge ihracatının ülke içindeki payı 2011 yılında % 
4,35 seviyesinde iken 2015 yılında % 10,56 seviyelerine yükselmiştir.

Tablo 79. Doğu Marmara Bölgesi Kağıt ve Karton Makineleri İhracatı ($)

Kaynak: TÜİK (c: Veri gizliliğinden dolayı paylaşılamayan veri)
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Bölgede kağıt-karton makineleri ithalatına bakıldığında ise; Kocaeli’nin lider konumda olduğu görülmektedir. 2011 yılında % 2,50 
oranında olan bölgedeki toplam ithalatın ülke içindeki payı, 2015 yılında % 4,93 seviyelerine çıkmıştır. 

Tablo 80. Doğu Marmara Bölgesi Kağıt ve Karton Makineleri İthalatı ($)

Kaynak: TÜİK (c: Veri gizliliğinden dolayı paylaşılamayan veri)

Bölgede sektörün dış ticaret dengesi incelendiğinde; ithalat ihracattan fazla olmasından kaynaklı dış ticaret açığı verildiği görülmektedir. 
Bölgede en fazla dış ticaret açığı, ithalattaki payı ihracattan fazla olan Kocaeli’nde gerçekleşmektedir. 2011 yılında bölgede kağıt ve 
karton makinelerinde verilen dış ticaret açığı -5.486.117 $ değerinde iken, 2015 yılında bu değer daha da artarak -12.656.954 $ 
seviyesine ulaşmıştır. 
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2011-2015 yılları arasında ambalaj makineleri ithalatı ise hem ülke hem de bölgede inişli çıkışlı seyretmiştir. Söz konusu yıllar arasında 
ambalaj makinelerinde bölge ithalatındaki dalgalanmalar, sektörde ülkenin seyrine eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında % 
3,93 olan bölge ithalatının ülke içindeki payı, 2015 yılında % 4,60 oranına ulaşmıştır.    

Tablo 82. Doğu Marmara Ambalaj Makineleri İthalatı ($)

Tablo 81. Doğu Marmara Bölgesi Ambalaj Makineleri İhracatı ($)

Kaynak: TÜİK (c: Veri gizliliğinden dolayı paylaşılamayan veri)

Kaynak: TÜİK (c: Veri gizliliğinden dolayı paylaşılamayan veri)

Ambalaj makineleri sektörünün dış ticaret dengesi incelendiğinde hem ülke hem de bölgede dış ticaret açığı verildiği görülmektedir. 
2011 Yılında -9.390.423 $ değerinde olan dış ticaret açığı, 2015 yılında artarak -11.244.251 $ değerinde kaydedilmiştir. 

Paketleme ve Ambalaj Makineleri 
2011-2015 Yılları arasında bölgede il bazında ambalaj makineleri ihracat ve ithalat değerlerine, veri gizliliği nedeniyle erişilemediğinden 
sektörde bölge illerinin yapısından söz etmek mümkün olamamaktadır. Ancak; bölgedeki toplam ambalaj makineleri dış ticaret 
verilerinin ülke içindeki payı incelenebilmektedir.

2011-2015 yılları arasında ülkede ambalaj makineleri ihracatındaki artışa paralel olarak bölgenin ihracat değerlerinin de arttığı 
görülmektedir. 2011 yılında % 1,35 olan bölge ihracatının ülke içindeki payı, 2015 yılında artarak % 4,06 oranına ulaşmıştır. 
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Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı
Bölge plastik ve kauçuk makineleri dış ticaret verileri incelendiğinde; bölgede plastik ve kauçuk sanayi konusunda önde olan Kocaeli 
başta olmak üzere Sakarya’nın öne çıktığı görülmektedir. 2011-2015 yılları arasında bölgedeki ihracat değerleri, ülkedeki ihracat 
değerlerinde olduğu gibi inişli çıkışlı seyretmektedir. Bölgede plastik ve kauçuk makineleri ihracatının ülke içindeki payı 2011 yılında % 
17,62 iken, bu pay 2015 yılında % 14,71 seviyesine gerilemiştir. 

Tablo 83. Doğu Marmara Plastik ve Kauçuk İmaline Mahsus Makinelerin İhracatı

Kaynak: TÜİK (c: Veri gizliliğinden dolayı paylaşılamayan veri)
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Plastik ve kauçuk makineleri ithalatında bölgede yine Kocaeli’nin başı çektiği görülmektedir. 2011-2015 yılları arasında TÜİK verilerine 
bakıldığında; 2012 yılında Kocaeli’de ve bölgede sektörün seyrini etkileyen ciddi bir çıkış yaşanmış ardından düşüşe geçmiştir. Plastik 
ve kauçuk makineleri ithalatında bölgenin ülkedeki payı 2011 yılında % 8,24 iken; bu pay 2015 yılında % 10,15 oranına yükselmiştir. 

Tablo 84. Doğu Marmara Plastik ve Kauçuk İmaline Mahsus Makineleri İthalatı

Kaynak: TÜİK (c: Veri gizliliğinden dolayı paylaşılamayan veri)

Plastik ve kauçuk imalatında kullanılan makine sektöründe de diğer alt kırılımlarda olduğu gibi ithalatın ihracattan fazla olmasından 
kaynaklı olarak dış ticaret açığı görülmektedir. 2011 Yılında sektörde bölgenin verdiği dış ticaret açığı -43.301.708 $ değerinde 
kaydedilmiş olup, bu değer 2015 yılında -47.286.375 $ olarak kaydedilmiştir.  
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Tablo 85. Doğu Marmara Tekstil Makineleri İhracatı ($)

Kaynak: TÜİK

Tekstil Makineleri İmalatı
2011-2015 Yılları arasında tekstil makineleri sektöründe bölgenin dış ticaret verileri incelendiğinde; Kocaeli’nin hem ihracatta hem 
de ithalatta bu alanda öne çıktığı görülmektedir. Söz konusu yıllar için sektörde bölge ihracatının, ülkenin seyriyle benzer şekilde inişli 
çıkışlı hareket ettiği görülmektedir. Bölge ihracatının ülke içindeki payı 2011 yılında % 4,71 olarak gözlenirken, ülke ihracatı azalırken 
bölge ihracat değerini 2011 yılına göre arttırdığından 2015 yılında % 5,01 olarak kaydedilmiştir.  
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2011-2015 yılları arasında bölge ithalatı, ihracatına paralel şekilde inişli çıkışlı seyretmiştir. Bölge ithalatında yine Kocaeli baskın 
olurken, ihracata göre diğer bölge illerinin tekstil makineleri ithalatında varlığının daha çok hissedilir olduğu görülmektedir. Kocaeli’den 
sonra tekstil makinelerinde bölge ithalatında Düzce ve Yalova ön plana çıkmaktadır. Sektörde bölge ithalatının ülke içindeki payı 
incelendiğinde; 2011 yılında % 0,94 olan payın 2015 yılında % 0,95 seviyelerinde olduğu görülmektedir.       

Son 5 yıllık dönemde tekstil makinelerinde ülke genelinde dış ticaret açığı verilirken, bölgede 2015 ve 2015 yılında dış ticaret fazlası 
verildiği kaydedilmiştir. Sektörde bölgede dış ticaret fazlası verilmesinde Kocaeli’de tekstil makineleri ihracatının son 2 yılda ciddi 
oranlarda artışının etkisi olmuştur. 

Tablo 86. Doğu Marmara Tekstil Makineleri İthalatı ($)

Tablo 87. Doğu Marmara Tekstil Makineleri Dış Ticaret Dengesi ($)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

Sonuç olarak; bölgede kağıt ile plastik ve kauçuk sanayi bölge ekonomisinde önemli bir yer tuttuğundan bu 
sektörlerin üretim bandında yer alan kağıt ve karton ile plastik ve kauçuk imalinde kullanılan makineler de 
üretimde katma değer yaratmak açısından önem taşımaktadır. Özellikle pek çok alanda kullanılan plastik ve 
kauçuk sektöründe bölgenin rekabetçi yapısı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu malların imalinde 
kullanılan makine sektörünün bölgedeki yapısının gelişimi değer kazanmaktadır. Sektörün bölgedeki 
ihracat payının son 5 yılda ülkedeki konumu incelendiğinde de bu alanın gelişmekte olduğu görülmüştür. 
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3.2.  Takım Tezgahları Alt Sektörü   
Alt Sektörün Tanımı ve Kapsamı 

Tablo 88. Takım Tezgahları Alt Sektörü Tanımı 

Makine üreten makineler olarak anılan takım tezgâhları, imalat sanayinin tüm sektörlerinde katma değeri yüksek 
teknolojiler üretmek için kullanılan makinelerdir. Takım tezgâhı tasarımı ve imalatı temel mühendislik sanayidir 
ve makine imalat, otomotiv ile savunma sanayi ile doğrudan ilişkilidir5. Takım tezgâhı, çok geniş ürün yelpazesinde çok 
farklı kullanım alanlarında ve teknolojide yer almaktadır. Standart üretimin yanı sıra teknoloji yoğun olarak ana makinelerle takım 
tezgâhı üretimi de yapılmaktadır. Bir makine imalatında kullanılan ana takım tezgâhı teknolojisi, başka bir makine imalatında standart 
üretim şekliyle destekleyici takım tezgâhı niteliği taşıyabilir. Ürünler, hatta teknolojiler arası bu bağlantı aktarımında takım tezgâhı 
teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak kilit noktayı oluşturmaktadır. Bu sebeple, takım tezgâhlarının tasarımına, üretimine 
ve teknolojisine bağlı olarak imalat sanayi de gelişmektedir. Takım tezgâhları sektörü, gelişmiş ülkelerde sunduğu yatırım fırsatları, 
sağladığı ara malı ve hizmetlerle, beslediği sektörlerle ekonominin gelişmesinde çarpan etkisi yaratma konusunda son derece stratejik 
öneme sahiptir. Almanya, ABD ve Japonya gibi endüstri ve teknolojinin gelişmiş olduğu ülkelerde makine sektörü içinde Takım 
Tezgâhları başta otomotiv, beyaz eşya, demir çelik, metal eşya, savunma ve uçak sanayi, makine imalatı, tarım makineleri, gemi ve 
vagon imalatı, tıbbi araç gereç vb. olmak üzere birçok sektör için üretim yapmaktadır.    

US-97 Sınıflamasında takım tezgâhı 2922 olarak kodlandırılmıştır. NACE 2 gruplandırmasında, Takım Tezgâhları İmalatı 28.41 ve 28.49 
olarak yer almaktadır. Sektörün NACE REV 2 gruplamasında aşağıdaki gibi tanımlarla kodlanmıştır.
•   28.41. Metal İşleme Makineleri imalatı
•   28.49. Diğer Takım Tezgâhlarının imalatı

5 Takım Tezgahları Sektörü, Ekonomi Bakanlığı, 2014
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Tablo 89. GTİP Kodlarına göre Takım Tezgahları Sektörü 

Dünyada Alt Sektörün Genel Durumu 
Takım tezgâhları sektörünün dünyadaki toplam üretimine bakıldığında 2013 yılında toplam imalatın US$ 83,9 milyar iken % 3,1 
oranında azalarak 2014 yılında US$ 81,3 milyar olduğu gözlemlenmektedir. Sektörün önde gelen ülkeleri arasında Çin başta olmak 
üzere ilk 5 ülke arasında sırasıyla Almanya, Japonya, Güney Kore ve İtalya yer almaktadır. Takım tezgâhı imalatında ilk sırada yer alan 
Çin’in 2014 yılında toplam üretimi yaklaşık US$ 31.700 milyon olarak kaydedilmiştir. Çin’i sırasıyla US$ 12.957 milyon ile Almanya, 
12.831milyon $ ile Japonya, US$ 5.631 milyon ile Güney Kore ve 5.074 milyon $ ile İtalya izlemektedir. Dünya takım tezgâhları üretim 
piyasasında Çin’in dünyadaki tüm üretimin neredeyse yarıya yakınını temin ettiği görülmektedir. 

Takım tezgâhları sektöründe dünyadaki toplam tüketime bakıldığında ise, 2013 yılında US$ 75,3 milyar’lık payın 2014 yılında US$ 75,5 
milyar değerinde olduğu görülmüştür. Ülkelere göre kişi başına takım tezgâhları tüketimi ülkelerin sanayi alt yapısının gelişmişliğini 
ifade eden göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir. Buna göre, US$ 133,1 ile İsviçre ilk sırada yer alırken, İsviçre’yi sırasıyla Güney 
Kore, Almanya, Avusturya ve Taylan izlemektedir. Takım tezgâhları tüketiminde yine Çin US$ 31.900 milyon’luk payla ilk sırada yer 
almakta olup, Çin’i sırasıyla US$  8.048 milyon ile ABD, US$ 7.573 milyon ile Almanya, US$ 3.695 milyon ile Japonya ve US$ 4.320 
milyon ile Güney Kore izlemektedir. 
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Gardner Research’ün verilerine göre dünya takım tezgâhları sektörü 2014 yılı ihracatında ilk 5 ülkeye bakıldığında 1. sırayı US$ 8.983 
milyon ile Almanya almakta, Almanya’yı sırasıyla 8.397 milyon $ ile Japonya, US$ 3.829 milyon ile İtalya, US$ 3.753 milyon ile Tayvan 
ve US$ 3.300 milyon ile Çin izlemektedir. 2013 ve 2014 yılları dünya takım tezgâhları sektörü ihracatında ilk 10 ülkenin ihracat değerleri 
aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

GTİP bazında dünya takım tezgâhları ihracatının 2010-2014 yılları arasındaki değişimi Tablo 2’de verilmiştir. Sektörün bu yıllar arasındaki 
ihracat trendine bakıldığında; 2014 yılında 2010 yılına göre en çok artış yaklaşık % 77’lik oranla 8457 GTİP kodlu Metal İşlemeye 
Mahsus İşleme Merkezleri, İstasyonlu Tezgâhlarda, en az artış ise %3’lük oranla 8459 GTİP kodlu Metalleri Talas Kaldırarak İşleyen 
Makineli Aletler-Tezgâhlarda olduğu görülmüştür. 2014 yılında ihracatın en fazla olduğu takım tezgâhı kalemi 22.424 Milyon $ ile 8467 
GTİP kodlu El ile Kullanılan Pnömatik/Motorlu Aletlerinde olup, bu kalemi sırasıyla 19.608 milyon $ ile 8466 GTİP kodlu Makinelerin 
Aksam ve Parçaları ve 13.321 milyon $ ile 8457 GTİP kodlu Metal İşlemeye Mahsus İşleme Merkezleri, İstasyonlu Tezgâhlar izlemiştir. En 
düşük ihracat ise, 1.250 Milyon $ ile 8468 GTİP kodlu Lehim ve Kaynak Yapmaya Mahsus Makine ve Cihazlarda kaydedilmiştir. 

Tablo 90. Takım Tezgâhı İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyon US$) 

Tablo 91. GTİP Bazında Dünya Takım Tezgâhları İhracatı (Milyon US$)

Kaynak: World Machine Tool Output & Consumption Survey, Gardner Research, 2015

Kaynak: TRADEMAP
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2013 ve 2014 yılları dünya takım tezgâhı sektörünün önde gelen ilk on ülkenin ithalat değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Gradner 
Research’ün 2014 yılı dünya takım tezgâh sektörü ithalat verilerine bakıldığında ilk sırada 11.200 milyon $ ile Çin almakta, Çin’i sırasıyla 
5.241 milyon $ ile ABD, 2.783 milyon $ ile Almanya, 1.869 milyon $ ile Rusya ve 1.655 milyon $ ile Meksika yer almaktadır.

Türkiye’de Alt Sektörün Genel Durumu 
İlk takım tezgâhı 1984 yılı sonunda devlet tarafından üretilmiştir. Bu tarihten itibaren belli takım tezgâhlarında seri üretime geçilmiştir. 
1984 yılından itibaren, CNC (bilgisayarlı sayısal kontrol) takım tezgâhları dünyada kullanılmaya başlanmış, ülkemiz sanayicisi de CNC 
takım tezgâhlarını talep etmeye başlamıştır. Çünkü kullanıcı yüksek hassasiyet, imalatta standardizasyon, operatör el melekesinden 
bağımsızlık, emek-yoğun teknolojilerden bilgi ve sermaye yoğun teknolojilere geçiş istemektedir. Ülkemiz takım tezgâhları üretim 
sanayi bu talebe kısmi olarak 1990 yıllarında cevap vermeye başlamıştır6. 

Makine sektörünün önemli bir parçası olan takım tezgâhları sektöründe büyük imalatçıların çoğu, Türkiye’de Marmara Bölgesi başta 
olmak üzere İzmir, Ankara, Konya ve Kayseri’de yer almaktadır. Türkiye’de takım tezgâhları sektöründe üretim yapan işletmelerin çoğu 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde oluşturmaktadır. Sektördeki toplam iş yeri sayısı ve çalışan sayısı, kayıt dışı iş yerlerinin verileri 
kayıt altına alınamadığından ve mikro KOBİ ölçeğindeki işletmelerin verileri değişkenlik gösterdiğinden tam olarak bilinmemektedir. 
Özellikle küçük işletme sayısı, piyasanın durumuna bağlı olarak yıllara göre sürekli değişmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak, 
sayıca fazla olsalar da küçük ölçekli işletmelerin sayılarının değişiklik göstermesi sebebiyle sektörün ekonomisine katkısı oldukça düşük 
olmaktadır.  

Türkiye’nin takım tezgâhı sektöründe dünya piyasasında kendine yer bulmasında, fiyat-performans karşılaştırmasındaki durumu 
oldukça etkili olmuştur. Takım tezgâhı üretiminde kullanılan teknoloji orta ve üst orta seviyede olmakla birlikte, imalatta ülkenin 
dünyadaki konumunda belirleyicidir. “Üretim potansiyeli açısından Avrupa Takım Tezgâhları İmalatçıları Birliği’ne (CECIMO) üye 15 ülke 
arasında yedinci sırada kendine yer bulan takım tezgâhları imalat sektörü, özellikle sac şekillendirme tezgâhlarının üretiminde dünya 
pazarlarındaki rekabetçi yapısıyla oldukça başarılı kabul ediliyor” .

Gardner Research’ün, 2008 yılından 2014 yılına kadar ülkede sektörün üretim durumuna dair yaptığı araştırmada elde edilen veriler 
aşağıda gösterilmiştir. Yıllara göre ülkenin takım tezgâhları sektöründeki üretim durumu incelendiğinde, 2009 yılı haricinde 2008 
yılından itibaren artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum, takım tezgâhları sektörünün 2010 yılı sonrasında büyümekte olan 
sektörler arasında olduğunu göstermektedir.

Tablo 92. Türkiye’de Takım Tezgahları Sektöründe Üretim Durumu 

Kaynak: World Machine Tool Output & Consumption 
Survey, Gardner Research, 2015

6 Takım Tezgahları Sektörü, Ekonomi Bakanlığı, 2014
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Grafik 18. Takım Tezgahları İmalatı (milyon US$)

Grafik 19. İmalatçı Firma Sayısı

Kaynak: Gardner Reserach

Kaynak: TÜİK

Türkiye’de Alt Sektörde Dış Ticaret 
Takım tezgâhları sektörü, Türkiye’nin yıllık ortalama US$ 1,15 milyar dış ticaret açığı veren bir sektör olup ihracatın ithalatı karşılama 
oranı 2011 – 2014 döneminde %32,03’ten %37,13’e yükselmekle beraber sektörde teknoloji yoğun ürünlerdeki dışa bağımlılık dikkati 
çekmektedir. Türkiye, 2011 – 2014 döneminde sadece “8462 GTİP kodlu Metalleri dövme, çekiçleme, kalıpta dövme, kesme, taslak 
çıkartma, şatafatlama, karbürleri işlemeye mahsus takım tezgâhları” imalatında dış ticaret fazlası verilmiştir. Aynı dönemde GTİP kodu 
bazında en fazla dış ticaret açığı verilen alt-sektörler “8467 kodlu El ile kullanılan, pnömatik, hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz 
kendinden motorlu olan aletler”, “8457 kodlu Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu 
transfer tezgâhları”, “8458 kodlu Metal işlemeye mahsus torna tezgâhları (tornalama merkezleri dahil)”, “8515 kodlu Elektrik, lazer, 
ışık, ışın, ultrasonik vb yollarla lehim-kaynak makina ve cihazları; metal püskürtme makina ve cihazları” ile “8465 kodlu Ağaç, mantar, 
kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler vb. sert maddeleri işl. mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama vb.)” olmuştur. 2014 yılı 
için sırasıyla 8467 GTİP kodlu ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranı %9,14; 8457 GTİP kodlu ürünlerde %2,20; 8458 GTİP kodlu 
ürünlerde %2,13; 8515 GTİP kodlu ürünlerde %32,59 ve 8465 GTİP kodlu ürünlerde %54,81 düzeyinde gerçekleşmiştir.

TÜİK’in iş istatistiklerine göre Metal İşleme Makineleri ile Diğer Takım Tezgâhları İmalatı alt kırılımlarına kayıtlı toplam işletme sayısı 2009 
yılında 961, 2010 yılında 1.017, 2011 yılında 1.252 ve 2012 yılında 1.157 adet olarak kaydedilmiştir. Aynı yıllarda takım tezgâhlarının 
toptan ticaret girişim sayısına bakıldığında işletme sayısındaki gibi düzenli bir artış olduğu gözlemlenmiştir. TÜİK İş istatistiklerine göre; 
2009 yılında 370 olan takım tezgâhlarının toptan ticaretindeki girişim sayısı, 2010 yılında 474, 2011 yılında 606 ve 2012 yılında 617 
olarak kaydedilmiştir. 
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Türkiye’nin takım tezgâhları sektöründeki ihracatının dünya ihracatındaki payı 2014 yılında %0,63 ve ithalatının dünya ithalatındaki 
payı ise 2014 yılında %1,69 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2011-2014 yılları arasında takım tezgahları sektöründe ihracatının 
en çok olduğu alt kırılım sadece “8462 GTİP kodlu Metalleri dövme, çekiçleme, kalıpta dövme, kesme, taslak çıkartma, şatafatlama, 
karbürleri işlemeye mahsus takım tezgâhlarında” kaydedilmiştir. Ülkede ihracatın en az olduğu alt kırılımlar ise “8457 kodlu Metal 
işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları” ile “8458 kodlu Metal işlemeye 
mahsus torna tezgâhlarında (tornalama merkezleri dahil)” gözlemlenmiştir. 

Tablo 93. Alt Sektörde Türkiye İhracatı (milyon US$)

Kaynak: TRADEMAP
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2011-2014 Yılları arasında Türkiye’de takım tezgahları sektöründe en çok ithalat yapılan alt kırılımlar ihracatın en az olduğu 8457 
be 8458 GTİP kodlarıyla tanımlanan metal işlemeye mahsus işleme merkezlerindeki takım tezgahlarında kaydedilmiştir. Türkiye’de 
ithalatın en az olduğu takım tezgahı sektörünün alt kırılımı ise 8468 GTİP kodlu Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar, 
gazla çalışan satıh tavlama makina ve cihazlarında kaydedilmiştir. 

2011-2014 Yılları arasında Türkiye takım tezgahı sektörünün alt kırılımları bazında dış ticaret dengesi incelendiğinde; ithalatın 
ihracattan fazla olmasından kaynaklı sektörün genelinde ve alt kırılımlarında dış ticaret açığı verildiği görülmektedir. Söz konusu yıllar 
aralığında en çok dış ticaret açığının verildiği alt kırılım ithalatın en çok yapıldığı 8457 ve 8458 GTİP kodlu metal işlemeye mahsus 
işleme merkezlerindeki takım tezgahlarında kaydedilmiştir. 

Tablo 94. Alt Sektörde Türkiye İthalatı (milyon US$)

Kaynak: TRADEMAP

Tablo 95. Alt Sektörde Türkiye Dış Ticaret Dengesi (milyon US$)

Kaynak: TRADEMAP
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2011-2014 Yılları arasında Türkiye takım tezgahı sektörünün alt kırılımları bazında ihracatın ithalatı karşılama oranları incelendiğinde 
sektörün geneli için % 37,13’lük bir paya karşılık geldiği görülmektedir. Alt kırılımları bazında ihracatın ithalatı karşılama oranları 
incelendiğinde ise, en yüksek oranın ihracatın da en yüksek olduğu 8462 GTİP kodlu Metalleri dövme, çekiçleme, kalıpta dövme, kesme, 
taslak çıkartma, şatafatlama, karbürleri işlemeye mahsus takım tezgâhlarında” olduğu görülmüştür. En düşük oran ise yine dış ticaret 
açığının en fazla olduğu 8457 ve 8458 GTİP kodlu metal işlemeye mahsus işleme merkezlerindeki takım tezgahlarında kaydedilmiştir.

Tablo 96. Alt Sektörde Türkiye’nin İhracatının İthalatını Karşılama Oranı (%)

Kaynak: TRADEMAP

Grafik 20. GTİP kodları bazında Takım Tezgahları Sektöründe Dış Ticaret Dengesi (milyon US$)

Kaynak: TRADEMAP
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Türkiye takım tezgâhları ihracatı yaptığı ilk 10 ülkenin ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olduğu görülmekte olup bu 
10 ülkenin Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı 2010 – 2014 döneminde %44,42 düzeyinde gerçekleşmiştir. İlk 5 ülkenin 
toplamının payı ise %31,54 olmuştur (2010 – 2014). Rusya’nın tek başına Türkiye’nin ihracatındaki payı %9,11’dir (2010 – 2014). 
2010 – 2014 döneminde Türkiye’nin takım tezgâhları ithalatında ilk 10 ülkenin payı %89,05 düzeyinde gerçekleşmiştir. İlk 5 ülkenin 
payı ise %74,02’dir. Almanya’nın tek başına Türkiye’nin ithalatındaki payı %25,53 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Tablo 97. Türkiye Takım Tezgâhları İhracatında İlk 10 Ülke

Tablo 98. Türkiye Takım Tezgâhları İthalatında İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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Sektörün Temel Sorunları; Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TİAD) 2015 yılında yayımladığı raporda, sektörün 
sorunlarına ilişkin derneğin uyguladığı anket çalışmasına yer verilmiştir. Bu çalışmaya göre ankete katılan işletmeler sektörün sorunlarını 
şu şekilde sıralamıştır:
•  Gümrük mevzuatı ve ithalatta karşılaşılan engeller 
•  Hammadde ve yarı mamul girdilerde dışa bağımlılığın yüksek olması
•  Kayıt dışı istihdam ve faaliyet
•  Nitelikli personel eksikliği
•  İmalatta Ar-Ge ve teknoloji faaliyetlerinin yetersizliği

Doğu Marmara Bölgesi’nde Alt Sektörün Genel Durumu 
Takım tezgahları sektörü özellikle makine ve otomotiv sektörleriyle yakından ilişkili olduğundan, Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır. 
Otomotiv ve makine imalatının öncü sektörler arasında olduğu Doğu Marmara Bölgesinde de takım tezgahları sektörünün faal olduğu 
görülmektedir. Doğu Marmara illeri, Türkiye’nin 2015 yılında takım tezgâhları ihracatının yalnızca %3,50’ini gerçekleştirirken ithalattaki 
payı  %7,32 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında Türkiye’nin ihracatının yükünü Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesi (%48) ve İstanbul 
(%27) çekmiştir. Ancak merkezi İstanbul’da olup Doğu Marmara illerinde faaliyet gösteren firmalar olabileceği ve bu firmalara ait 
ihracat ve ithalat tutarlarının İstanbul’da kaydolabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. İthalatta başı çeken bölgeler ise İstanbul 
(%57,68), Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesi (%16,30) olmuştur. Onları Doğu Marmara (%7,32), Ankara (%4,20) ve Konya-Karaman 
Bölgeleri (%3) takip etmektedir.

2011-2015 Yılları arasında bölge ihracatının değerleri incelendiğinde giderek artan bir eğilim görülmektedir. 2011 Yılında 12.777.926 
$ olan bölge ihracatı 2015 yılında % 86 oranında artarak 23.772.376 $ değerine ulaşmıştır. Takım tezgahlarında bölge ihracatının 
ülke içindeki payına bakıldığında ise, 2011 yılında %2 seviyelerinden %3,50 seviyelerine çıktığı görülmektedir. Bölgede takım tezgahı 
sektöründe ihracat en çok Kocaeli’de gerçekleşmekle birlikte Kocaeli’yi Sakarya ve son yıllardaki ihracat artışıyla Düzce izlemektedir. 
2011 Yılında Kocaeli’de 9.136.914 $ değerinde olan ihracat rakamının % 115 oranında artarak 19.654.296 $ değerinde kaydedilmiştir. 

Tablo 99. Düzey-2 Bölgeleri Bazında İhracat(US$) 

Kaynak: TÜİK

Tablo 100. Bölge İllerinde ve Türkiye’de Takım Tezgahları İhracat (US $)

Kaynak: TÜİK
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Tablo 101. Bölge İllerinde ve Türkiye’de Takım Tezgahları İthalat (US$)

Tablo 102. Bölge İllerinde ve Türkiye’de Takım Tezgahları Dış Ticaret Dengesi (US $)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

Son 5 yılda bölgenin takım tezgahı ithalatı ithalatına bakıldığında ihracattaki gibi düzenli bir artış olmadığı görüşmüştür. 2011 
Yılında 2.163.728.786 $ seviyesinde olan takım tezgahı ithalatı 2015 yılında %13 oranında azalarak 1.881.492.437 $ seviyesinde 
kaydedilmiştir. Bölge ithalatı iller bazında incelendiğinde; ihracatta olduğu gibi ilk sırayı Kocaeli’nin aldığı, Kocaeli’yi sırasıyla Sakarya, 
Bolu, Düzce ve Yalova’nın takip ettiği görülmüştür. 2015 Yılında bölge ithalatında %62’lik paya sahip olan Kocaeli’nin ithalatı son 5 yılda 
ciddi oranında azalmıştır. Sakarya’nın 2011 yılında 4.026.820 $ olan ithalat değeri, 2015 yılında % 1125 oranında artarak 49.360.693 
$ değerinde kaydedilmiştir.  

Son 5 yılda bölgede takım tezgahları sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı %5,35’ten %17,25 seviyesine artarken ülkede takım 
tezgahlarında bu oran %29,03’ten %36,18 oranına yükselmiştir. Bölgede takım tezgahları sektöründe dış ticaret dengesi incelendiğinde 
dış ticaret açığının azaldığı görülmüştür. Bölge illeri arasında takım tezgahlarında dış ticaret hacmi en yüksek olan Kocaeli’de ithalatın 
ihracattan fazla olmasından kaynaklı olarak en fazla dış ticaret açığı veren il olduğu kaydedilmiştir.  
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3.3.  Pompa, Kazan, Kompresör ve Vana Sektörü  
Alt Sektörün Tanımı ve Kapsamı 
Pompalar herhangi bir akışkanın bir yerden bir yere transferini sağlamak için ona ivme veren, hareket sağlayan ekipmanlar olarak 
tanımlanırken, vanalar sıvıyı belirli yerlerde bölmek, yön vermek ya da azaltmak için kullanılan ekipmanlar olarak tanımlanmaktadır. 

Tablo 103. Alt Sektörün Tanımı ve Kapsamı 

Kompresörler ise, gaz fazındaki bir maddenin çeşitli yöntemlerle sıkıştırılmasını sağlayan, diğer bir ifade ile gazın sisteme giriş ve 
çıkışında basınç farkı oluşturan veya gazın basıncını arttırarak sıvı faza dönmesini sağlayan tüm makine ve ekipmanlar ile bunların 
aksam ve parçalarını kapsamaktadır. Kazanlar ve basınçlı kaplar da; yine sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve basınç altında çözünmüş olan 
gazların taşınması ve depolanmasını sağlamaktadır. Modern sanayi ile birlikte basınçlı havanın kullanım alanı sağlık sektöründen 
otomotive, iş makinelerine, ambalaj ve paketlemeye, beyaz eşyaya kadar pek çok sektörü kapsamaktadır.

Tanımları ve kullanım amaçlarından anlaşılacağı gibi pompa, kazan, kompresör ve vanalar, hem günlük hayatta 
kullandığımız makina ve ekipmanlarda hem de endüstri tesislerinde sıkça kullanılmaktadır. Hizmet sağladığı başlıca 
alanları şöyle sıralayabiliriz:

•  Makine İmalat sanayinin hemen her alanında üretilen makine ve donanımlardaki talep
•  Kimya, Petro-Kimya tesisleri, nakil boru hatları
•  Kamu kurumlarının ve belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, arıtma, depolama, iletim yatırımları
•  Konut ve inşaat sektörü yatırımlarında ısıtma, soğutma vb. ihtiyaçlar
•  Tarımsal sulama, yağmurlama ve peyzaj yatırımları
•  Turizm ve hizmet sektörleri yatırımları
•  İş makineleri, otomotiv, gemi inşaatı, havacılık gibi kaldırma, taşıma ve ulaşım araçları üreten her sektörün yakıt, soğutma ve tahliye 
sistemleri 
•  Her türlü sınai yatırımlar, bunların modernizasyonu ve tevsii

NACE Rev.2 ekonomik faaliyet gruplandırmasında, Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı olarak 28.13 koduyla, Diğer musluk ve 
valf/vana imalatı olarak 28.14 koduyla tanımlanmaktadır. US-97 ISIC Rev 3 gruplamasında 2912 kodlu Pompa, Kompresör, Musluk ve 
Vana İmalatı altında bulunmaktadır. 

GTİP koduna göre ise sektör, aşağıdaki kodlar arasında tanımlanmıştır:

•  8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın); sıvı elevatörleri
•  8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar
•  8481 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü 
valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil)
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Dünyada Alt Sektörün Genel Durumu 
UN COMTRADE’in (TRADEMAP) GTİP kodları bazında derlenen 2010-2014 yılı verilerinden elde edilen dünya pompa, kazan, kompresör 
ve vana sektörü ihracat değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Sektörde dünya ihracatı yıllar içinde düzenli olarak artmıştır. 2010 yılında toplam 
177,018 US$ milyon dünya ihracatı, 2011 yılında 207,919 US$ milyon , 2012 yılında 211,399 US$ milyon , 2013 yılında 223,636 US$ 
milyon ve 2014 yılında 234,426 US$ milyon olarak kaydedilmiştir.

Bu verilere göre, ihracatta Çin, ABD ve Almanya’nın öne çıktığı ve aralarında güçlü bir rekabet olduğu görülmektedir. 2014 yılında en 
çok ihracatı 32,471 US$ milyon ile Çin gerçekleştirmiştir. Çin’i sırasıyla 32,286 US$ milyon ile ABD, 28,301 US$ milyon ile Almanya 
izlemektedir. Almanya’dan sonra 2014 yılı dünya pompa, kazan, kompresör ve vana ihracatında sırasıyla 15,776 US$ milyon ile İtalya, 
11,102 US$ milyon ile Japonya, 8,675 US$ milyon ile Fransa, 7,973 US$ milyon ile İngiltere, 6,822 US$ milyon ile Meksika, 6,263 US$ 
milyon ile Kore, 5,352 US$ milyon ile Kanada izlemektedir.  

2010-2014 yılları arasında GTIP kodu bazında pompa, kazan, kompresör ve vana sektörü alt kırılımları ihracatına ilişkin veriler aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. Buna göre 2010-2014 yılları arasında en çok ihraç edilen alt kırılım 8481 GTİP kodunda 91.012 US$ milyon ile 
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlarda (basınç düşürücü 
valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil) görülmüştür. İkinci sırada 8414 GİTP kodunda 76.413 US$ milyon ile Hava veya vakum 
pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar ve üçüncü sırada ise 8413 
GTİP kodunda 67.001 US$ milyon ile Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın); sıvı elevatörler yer almaktadır. 

Tablo 104. Alt Sektörde Dünya İhracat Değerleri (US$ milyon)

Tablo 105. GTIP Kodu Bazında Alt Sektörde Dünya İhracat Değerleri (US$ milyon)

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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UN COMTRADE’in (TRADEMAP) GTİP kodu bazında derlenen 2010-2014 yılı verilerinden elde edilen dünya pompa, kazan, kompresör 
ve vana sektörü ithalat değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2010 yılında dünya pazarında toplam 184,179 US$ milyon olan en çok 
ithalatı 36,078 US$ milyon ile ABD gerçekleştirmiştir. ABD’yi sırasıyla 18,485 US$ milyon ile Çin, 16,060 US$ milyon ile Almanya, 8,996 
US$ milyon ile Meksika, 8,857 US$ milyon ile Kanada, 8,425 US$ milyon ile Fransa, 8,396 US$ milyon ile İngiltere, 7,400 US$ milyon 
ile Kore, 6,108 US$ milyon ile Japonya ve 6,052 US$ milyon ile Rusya izlemektedir. 

Tablo 106. Alt Sektörde Dünya İthalat Değerleri (US$ milyon) 

Kaynak: TRADEMAP

Türkiye’de Alt Sektörün Genel Durumu 
Türkiye’de sektörün gelişimi 1950’lerde çok az sayıda firma ile başlamıştır. Döküm sanayiinin gelişimiyle birlikte 1960’lardan sonra 
sektördeki gelişmeler hız kazanmıştır. Makine sektörünün diğer alt kırılımlarında olduğu gibi sektörde büyük işletme sayısı az olup, orta 
ve küçük ölçekli işletme sayısı oldukça fazladır. Firmaların çoğu Marmara, Ege ve Orta Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Sektörde öne 
çıkan illerin başında İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Ankara ve Kocaeli gelmektedir. 

Sektörün Ar-Ge Durumu
Türkiye’de pompa, kazan, kompresör ve vana sektörü enerji ve emek yoğundur. Sektörün büyük kısmını oluşturan küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde atölye tipi üretim yapılmaktadır. Atölye tipi imalatta düşük miktarda, kalifiye olmayan işgücüyle üretim yapılmaktadır. 
Maliyeti düşüren bu tip üretimle birlikte ürün kalitesi de düşmektedir. Yurt dışındaki pazarla bağlantısı olan orta ve büyük ölçekli 
firmalarda üretim, CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) tezgâhlarda yapılmaktadır. Dolayısıyla, üretim hatları minimum ürün stoku, 
maksimum işçi verimi ve kalite kontrole dayanmaktadır. Bu üretim tipinde üretim, kapasiteyi atölye tipine göre oldukça yüksek olmakla 
birlikte sektörde yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek artmaktadır. Kompresörlerim üretiminde bazı firmaların yurt dışı 
firmaların teknoloji desteğiyle kendi ürünlerini tasarladığı ve ürettiği görülürken, teknoloji yerine emek yoğun üretim yapan firmaların 
doğrudan lisansör firmalara satış yaparak uluslararası piyasada kendilerini kanıtladığı görülmektedir. 

Son yıllarda AR-GE çalışmalarına yönelik devlet desteğinin artmasıyla birlikte büyük ölçekli firmalarda bu yönde yatırımlar artmış, buna 
bağlı olarak da ürün kalitesi ve üretim miktarlarında artış yaşanmıştır.



90

Üretim ve İşletme Sayısı 
NACE Rev 2 koduna göre 2813 ve 2814 koduyla tanımlanan sektörün 2005-2013 yılları arası üretim değerleri TÜİK’ten derlenmiştir. 
Buna göre; 2005 yılında 1.117.596.031 TL olan toplam üretim değeri, 2008 yılında 1.921.021.383 TL, 2009 yılında 1.546.457.849 
TL, 2010 yılında 2.206.449.742 TL, 2011 3.352.036.343 TL 2012 yılında 3.929.978.628 TL ve 2013 yılında 4.724.246.142 TL olarak 
artmıştır. 

Sektörün Temel Sorunları
•  Ülke talep miktarına göre çok fazla sayıda üretici olmasından kaynaklı pazarda yatırım ve büyüme için gerekli birikimin sağlanamaması
•  Her firmanın üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu parça farklı olduğundan sektörde yan sanayinin oluşamaması
• Firmaların hepsinde uluslararası standartlara uygun üretim olmamasından kaynaklı kalite standartlarının tüm firmalarda 
sağlanamaması
•  Sektörde yetişmiş ara eleman olmayışı
•  Yüksek olan girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik firmalar arası işbirliğinin olmaması 
•  Ürün tanıtımı ve pazarlaması için katılım sağlanan yurt dışı fuar etkinliklerine devlet desteklerinin yetersiz olması
•  Türkiye’de üretilen ürünlerin çoğunun düşük teknolojili ve standart olması
•  Ar-Ge faaliyetleri ile üniversite işbirliğinin yetersiz olması 

2005-2013 yılları arasında sektördeki toplam girişim (işletme) sayıları incelendiğinde de üretim değerine paralel bir artış 
gözlemlenmektedir. Sektördeki girişim sayısı 2005 yılında 515, 2006 yılında 483, 2007 yılında 459, 2008 yılında 493, 2009 yılında 518, 
2010 yılında 603, 2011 yılında 663, 2012 yılında 786 ve 2013 yılında 826 olarak kaydedilmiştir.

Grafik 21. Alt Sektörde Ulusal Ölçekte Üretim Değeri 

Grafik 22. Alt Sektörde Ulusal Ölçekte İşletme Sayısı 

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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Türkiye’de Alt Sektörde Dış Ticaret 
GTİP alt kırılımlarının kodları bazında derlenen 2010-2014 yılları arasında Türkiye’nin pompa, kazan, kompresör ve vana sektörü ihracat 
değerleri düzenli olarak artmaktadır (Tablo 103). 2010 yılında 898 US$ milyon olan Türkiye pompa, kazan, kompresör ve vana ihracatı, 
2011 yılında 1,114 US Milyon  $, 2012 yılında 1,183 US$ milyon, 2013 yılında 1,358 US$ milyon ve 2014 yılında 1,456 US Milyon 
olarak kaydedilmiştir. Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği verilerine göre 2014 Ocak ile 2015 Kasım ayları arasındaki 11 aylık dönemde; 
pompa ve kompresör ihracatı 4,9% oranında düşüşle 89.289 bin tondan 84.900 bin tona azalmıştır. Yine aynı dönemde vana ihracatı, 
2,3% oranında düşerek 51.995 bin tondan 50.778 bin tona gerilemiştir.

Sektörün 4 basamaklı GTİP kodu alt kırılımları baz alınarak 2010-2014 yılları arasında Türkiye’nin diğer ülkelere pompa, kazan, 
kompresör ve vana sektöründe gerçekleştirdiği ihracat değerleri Tablo 4.4.2’de verilmiştir. Buna göre; 2010-2014 yılları arasında en çok 
ihracat Almanya’ya yapılmıştır. 2014 yılında 253 US$ milyon ile ilk sırada yer alan Almanya’yı, 96 US$ milyon ile İran, 79 US$ milyon ile 
Irak, 74 US$ milyon ile Rusya ve 62 US$ milyon ile Azerbaycan izlemektedir.

Tablo 107. Türkiye’nin Pompa, Kazan, Kompresör ve Vana Sektörü İhracatı (US Milyon$)

Tablo 108. Türkiye’nin Ülkelere göre Pompa, Kazan, Kompresör ve Vana Sektörü İhracatı (US$ Milyon)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TRADEMAP
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GTİP kodları bazında sektörün alt kırılımlarına ait Türkiye’nin ihracat değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre 2010-2014 yılları 
arasında en çok ihracat 8481 GTİP koduyla Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) 
ve benzeri cihazlarda (basınç düşürücü valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil) gerçekleşmiştir. Sektörün bu alt kırılımını, sırasıyla 
8414 GTİP koduyla Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus 
davlumbazlarda izlemektedir. En az ihracatın yapıldığı alt kırılım ise, 8413 GTİP koduyla Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun 
olmasın); sıvı elevatörlerinde gözlemlenmiştir.  

UN COMTRADE’den (TRADEMAP) sektörün alt kırılımlarına ait GTİP kodları bazında derlenmiş 2010-2014 yılları arasında Türkiye’nin 
pompa, kazan, kompresör ve vana sektöründe diğer ülkelere ithalatı aşağıdaki tabloda derlenmiştir. 2010-2014 yıllarında inişli çıkışı 
seyir izleyen ithalat değerleri 2010 yılında 2,385 US$ milyon , 2011 yılında 3,001 US$ milyon , 2012 yılında 2,815 US$ milyon , 2013 
yılında 3,336 US$ milyon ve 2014 yılında 3,104 US$ milyon olarak kaydedilmiştir. 

Tablo 109. Türkiye’nin GTİP Bazında Pompa, Kazan, Kompresör ve Vana Sektörü İhracatı (US$ Milyon)

Tablo 110. Türkiye’nin Pompa. Kazan. Kompresör ve Vana Sektörü İthalatı (US$ Milyon )

Tablo 111. Türkiye’nin Pompa. Kazan. Kompresör ve Vana Sektöründe İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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GTİP kodları bazında sektörün alt kırılımlarında Türkiye’nin 2010-2014 yılları arasında ithalat değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Buna göre, en çok 2014 yılında ithalat 1,166 US$ milyon ile 8414 GTİP koduyla Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz 
kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlarda olup, bu alt kırılımı sırasıyla 1,057 US$ milyon ile 8481 
GTİP koduyla Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlarda (basınç 
düşürücü valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil) ve 881 US$ milyon ile 8413 GTİP koduyla Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı 
olsun olmasın); sıvı elevatörler izlemektedir. 

Sektörde ülkeler bazında yapılan ithalat verileri Tablo 4.4.9’da derlenmiştir. Buna göre; 2014 yılında en çok ithalat Çin’den yapılmış 
olup, 2014 yılında 633 US$ milyon ile ilk sırada yer alan Çin’i sırasıyla 584 US$ milyon ile Almanya, 451 US$ milyon ile İtalya, 156 
US$ milyon ile Çek Cumhuriyeti ve 155 US$ milyon ile ABD izlemektedir. 2013-2014 yılları arasında sektörün ithalatındaki değişim 
oranlarına bakıldığında en çok ithalat artışı % 63.17’lik oranla Romanya’da olurken, ithalat payındaki en fazla düşüş ise - % 43.67’lik 
oranla Japonya’da olmuştur.  

Tablo 112. Türkiye’nin GTİP Bazında Pompa, Kazan, Kompresör ve Vana Sektörü İthalatı (US$ Milyon)

Tablo 113. Türkiye’nin GTİP Bazında Pompa, Kazan, Kompresör ve Vana Sektöründe İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)

Tablo 114. Türkiye’nin Ülkelere göre Pompa, Kazan, Kompresör ve Vana Sektörü İthalatı (US$ Milyon)

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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Doğu Marmara Bölgesi’nde Alt Sektörün Genel Durumu 
US 97 Sınıflandırmasında 2912 koduyla tanımlanan pompa, kompresör, musluk ve vana sektörüne ait TÜİK’ten elde edilen 2010-2015 
yılları arasındaki ihracat değerleri incelendiğinde; ihracatı en yüksek iller arasında ilk sırada 580.413.899 US $ ile İstanbul gelmektedir. 
İstanbul’u sırasıyla 186.484.671 US $ ile Bursa, 160.835.542 US $ ile İzmir, 98.146.479 US $ ile Konya, 81.968.522 US$ ile Ankara, 
43.966.404 US $ ile Eskişehir izlemektedir. Eskişehir’den sonra Kocaeli, ülkede sektörün ihracat sıralamasında 7., Sakarya 9. Sırada yer 
almaktadır.

Doğu Marmara Bölgesinin sektördeki ihracat değerlerinin son 5 yılda artma eğiliminde olduğu görülmüştür. 2010 Yılında 38.798.134 
US $ değerinde olan bölge ihracatı %86 oranında artarak 2015 yılında 72.172.479 değerine ulaşmıştır. Sektörde bölge ihracatının ülke 
içindeki payı 2010 yılında %4,69 iken 2015 yılında bu oran artarak %5,71 seviyesine ulaşmıştır. Sektörde bölge ihracatının ülke içindeki 
payı ise 2010 yılında Bölge ihracatında en yüksek pay % 62’lik oranla Kocaeli’de olurken, Kocaeli’yi sırasıyla yaklaşık % 28’lik oranla 
Sakarya ve %10’luk payla Düzce takip etmektedir. Bölge ihracatında en düşük pay ise 8.380 US $ ile Bolu’da kaydedilmiştir.

Son 5 yılda sektörde bölge ithalatı, ihracatın aksine azalma eğilimi göstermiştir. 2010 Yılında 285.042.947 US $ olan bölge ithalatı 
%21 oranında azalarak 216.177.147 US $ değerinde kaydedilmiştir. Sektörde bölge ithalatının ülke içindeki payı ise 2010 yılında 
%12,37’den %8’e gerilemiştir. Bölge ithalatında tıpkı ihracatta olduğu gibi Kocaeli öne çıkmaktadır. Sektörde bölge ithalatının yaklaşık 
% 85’i Kocaeli’den yapılmaktadır. Kocaeli’yi sırasıyla %10 ile Sakarya ve %3 ile Yalova takip etmektedir. Bölge ithalatında bu alanda en 
düşük pay 335.575 US $ ile Bolu’dan yapılmaktadır. 

Tablo 115. Doğu Marmara’nın Pompa, Kompresör, Musluk, Vana Sektöründe (US-97 2912) İhracat (US$)

Tablo 116. Doğu Marmara’nın Pompa, Kompresör, Musluk, Vana Sektöründe (US-97 2912) İthalat (US$)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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Makine sektörünün bu alt kırılımında Doğu Marmara Bölgesinde dış ticaret hacmi en fazla olan il Kocaeli olmakla birlikte, ilde bu alanda 
yapılan ithalatın ihracattan fazla olması sebebiyle dış ticaret açığı en fazla olan ildir. Yine aynı sebepten ihracatın ithalatı karşılama oranı 
da düşüktür. Dış ticaret hacmi Kocaeli ve Sakarya’ya kıyasla daha az olan Düzce’de ise, yapılan ihracat ithalattan fazla olduğundan bölge 
illeri arasında dış ticaret fazlası veren tek il olup, ihracatın ithalatı karşılama oranı en yüksek ildir. Bölge illeri arasında sektörde dış ticaret 
hacmi en düşük olan iller Bolu ve Yalova olup, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yine bu illerde en düşük paya sahiptir.

Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları 
olarak da adlandırılan bu ürünler tarımsal üretimde işgücü verimliliğini artıran, maliyetleri düşüren, modern 
üretim teknolojilerinin kullanılmasını ve işlemlerin zamanında agroteknik ihtiyaçlara uygun şekilde yapılmasını 
sağlayarak ürün kalitesini ve verimini artıran önemli bir tarımsal üretim girdileri grubunu oluşturmaktadır.

Tarım alet ve makineleri sektörü iki alt başlıkta toplanabilir:
•  Tarım Alet ve Makineleri (diğer)
•  Tarım Traktörleri, Römorklar ve Motokültörler

Sektör Birlik ve STKları:
•  Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR)
•  Tarım Makinaları Derneği (TARMAKDER)

3.4.  Tarım Alet ve Makineleri Alt Sektörü  
Alt Sektörün Tanımı ve Kapsamı 

Dünyada Alt Sektörün Genel Durumu 
Tarım Sektöründe ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz gelişmeler doğrudan tarım alet ve makineleri sanayisine yansımakta, bu sektördeki 
gelişmeler de dolaylı biçimde tarım sektörünü etkilemektedir. Dünya tarım üretiminin önümüzdeki on yıl içinde düzenli olarak, ancak 
önceki on yıllardan daha yavaş bir oranda artması beklenmektedir. Gelirlerin artması ve ticaretin büyümesiyle birlikte kişi başına düşen 
tüketim de artmaktadır. Dünya tarım pazarındaki büyüme gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaktadır. Üretim kapasitesi ve altyapı 
yatırımları, başta işlenmemiş tarım ürünleri olmak üzere üretimin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kaymasına yol 
açtığından, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda hızlanması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde tarım politikasındaki reformlar yavaş 
yavaş tarımsal üretime verilen desteğin niteliğinde değişikliğe yol açarak, üretimin miktarı ve yeri üzerinde etkilerde bulunmaktadır. 
Dünya tarım pazarlarının geleceği aynı zamanda dünyanın tarım devlerinden üçünü oluşturan Brezilya, Çin ve Hindistan’daki ekonomik 
gelişmelere de son derece bağlı durumdadır. Tarım ürünleri fiyatlarında 2007 sonrasında önemli artışlar görülmüştür bunlarında 
başlıca nedenleri, küresel ısınma ve kuraklık, yakıt amaçlı tarımsal ürün üretimi, ekolojik-organik tarım uygulamaları ile Çin ve Rusya 
Federasyonu’nda kişi başına artan gelir sonucu artan tüketim talebidir.

Dünya tarım alet ve makineleri imalat sanayi, yüksek düzeyde bütünleşmiş ve sürekli sayıları artan şirketler arasındaki bütünleşmelerin 
hakim olduğu bir iş sahasıdır. John Deere, Case New Holland (CNH Global) ve AGCO Corporation gibi büyük firmaların çoğu ortak imalat 
yatırımlarına ve pek çok ülkeye yayılmış dağıtım kanallarına sahip çok uluslu şirketlerdir. 1992 yılında dünya çapında marka olan iki 
büyük traktör üreticisi Fiat ve Ford’un birleşerek “New Holland” adını alması ve daha sonra “Case” isimli bir diğer büyük traktör üreticisini
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bünyelerine alarak “Case New Holland” (CNH Global) adıyla dev bir traktör üreticisi olarak ortaya çıkmaları, küresel düzeyde yaşanan 
sermaye konsolidasyonuna bir örnektir. Denizaşırı üretimleri olmayan diğer firmalar ise pek çok ülkede acentelere ve dağıtım kanallarına 
sahiptirler. Japon Kubota Traktör veya İsveçli Alfa-Laval gibi firmalar ABD’de ve dünyanın başka yerlerinde tesisler ve dağıtım şebekeleri 
kurmuşlardır. Parça ve bileşenler tüm dünyaya gönderilmekte ve orijinal ekipman imalatında kullanılmaktadır. Bu durum çeşitli ülkelerde 
üretilen alet ve makinelerin yerli bileşenlerinin kesin oranlarının belirlenmesini son derece zorlaştırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tarım 
makinelerinde bilişim unsurlarından (yazılım, donanım) yaygın biçimde yararlanılmaktadır. Hassas tarım uygulamalarının ve bununa 
paralel olarak yazılım ve donanım ihtiva eden akıllı tarım makineleri üretimi ve kullanımının dünya çapında artması beklenmektedir.

Hangi tür tarım alet ve makinesinin kullanılacağı hususu her şeyden önce o işletmenin sahip olduğu toprak büyüklüğü ile doğrudan 
ilişkili olmaktadır. ABD ve Kanada’da üretilen tarım alet ve makineleri temelde büyük ölçekli tarım işletmeciliğine hizmet etmektedir. 
Orta büyüklükteki makineler çoğunlukla Avrupa’da, hem Avrupalı firmalar hem de ABD’li firmalara bağlı firmalarca üretilmektedir. 
ABD ve Avrupa firmalarıyla yapılan lisans anlaşmaları veya ortak girişimler yolu ile Meksika, Brezilya ve Arjantin’de orta büyüklükte 
tarım makinesi üretimi önemli ölçüde artmıştır. Japonya küçük ölçekli ekipman pazarında liderdir. Bununla birlikte, Güney Kore, 
Hindistan, Tayvan ve Çin küçük ölçekli makine imalatındaki paylarını artırmaktadırlar. ABD, Kanada, AB, Avustralya gibi gelişmiş ülkeler 
ve Arjantin, Brezilya, Meksika gibi bazı Latin Amerika ülkelerinde görülen çiftlik büyüklüklerindeki artış ve yüksek teknoloji kullanımı 
sektördeki önemli gelişmelerin başında gelmektedir. Bu ülkelerde tarım alet ve makineleri satışlarının büyük bir kısmını eski teknolojiyi 
yenileme amaçlı yapılan alımlar oluşturmaktadır. Çiftliklerin ortalama büyüklüklerinin artması çiftlik başına tarım alet ve makinesi 
satışını azaltan bir etken olmaktadır. 

Dünya’da tarım alet ve makineleri ihracatında başı çeken ülkeler (2011 yılı itibarıyla) Almanya, ABD, İtalya, Çin ve Hollanda’dır. Dünya 
tarım alet ve makineleri dış ticareti hacmi (2011):
•  Tarım Alet ve Makineleri (diğer): US$ 30,63 milyar
•  Tarım Traktörleri, Römorklar ve Motokültörler: US$ 16 milyar

Sektörde dünya genelinde dış ticaret rakamlarında 2008 krizi sonrası ciddi azalmalar görülmüştür. 2008 yılında Tarım Alet ve Makineleri 
(diğer) toplam dış ticaret hacmi US$ 37,6 milyar iken Tarım Traktörleri, Römorklar ve Motokültörler dış ticareti ise US$ 23.2 milyar 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’de Alt Sektörün Genel Durumu  
İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında 2011 verilerine göre toplam istihdamın yaklaşık % 26’sının tarım sektöründe çalıştığı 
görülmektedir. Böylesine büyük bir tarım sektörü neticesinde Türkiye’de güçlü bir tarımsal alet ve makine sektörü oluşmuştur. Türkiye’de 
tarımsal verimlilik konusunda önemli bir değişim yaratacak olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’nin tamamlanması halinde 1,8 
milyon hektar ekilebilir arazi sulanabilecektir. Bu denli büyük bir arazinin sulanabilmesi, bütün Orta Doğu’ya yetecek seviyede tarımsal 
üretimin gerçekleştirilmesi ve daha fazla ve büyük ölçekte alet ve makine talebi oluşması anlamına gelmektedir. Çiftçi 2011 tarihli Kayıt 
Sistemi (ÇKS) verilerine göre 1000 dekar üstü arazi sahibi tarımsal işletme sayısı 1700 iken 2001 tarihli Tarım Sayımına göre 4500’dür. 
Her iki kaynağa göre 5000 dekar üzeri arazi sahibi tarımsal işletme sayısı 57’dir. Yine her iki kaynağa göre işletmelerin üçte birinin sahip 
olduğu arazi büyüklüğü 20 ila 50 dekar arasıdır. Türk tarımına dair gelecek projeksiyonları, küçük işletmelerin yerini giderek orta ve 
büyük ölçekli işletmelerin alacağı şeklindedir. Bu da daha büyük ölçekli alet, makine ve traktör talebi oluşturacaktır. Bununla beraber 
sebze-meyve üretiminin artması ve buna bağlı olarak bu üretime özgü alet, makine ve traktör talebinin artması beklenmektedir. Üretim 
girdilerinin %20’sini mekanizasyon ve %10’unu yakıt maliyetleri oluşturmaktadır. Türkiye tarım makineleri parkı, oldukça yaşlı traktör 
ve makinelerden oluşmakta olup bu durum çok ciddi boyutlarda ekonomik kayıp yaratmakta ve önemli çevre kirliği, can ve mal kaybı 
riskleri oluşturmaktadır. 

Toprak işleme ve ekim, üretimi verimliliği açısından en önemli işlem grubu olup aynı zamanda en yüksek maliyet ve çevresel kirlilik 
oluşturan işlem grubudur. Toplam üretim maliyetinin kuru tarımda %30 ve sulu tarımda %25’i bu işlemlerden oluşmaktadır.
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Tablo 117. Türkiye’de Tarımsal Kompozisyon

Tablo 118. Türkiye’de ve AB’de Tarımsal Mekanizasyon Durumu

Kaynak: TARMAKBİR, Türkiye Tarım Makinaları Sektörü – Sektör Raporu, 28.01.2014

Kaynak: TARMAKBİR, Türkiye Tarım Makinaları Sektörü – Sektör Raporu, 28.01.2014
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Türkiye’de tarım alet ve makineleri sektöründe yaklaşık 130 farklı alet ve makine üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık 1.000 adet tarım alet ve 
makineleri üreticisi ve ithalatçısı bulunmaktadır. 250 civarında firmanın sulama sektöründe (pompa, sulama boruları, sulama başlıkları 
vs.) faaliyet gösterdiği tahmin edilmektedir. Traktör sektöründe ise 22 firma faaliyet göstermektedir. Bunlardan 9 firma, imalatçı 
ve montaj ağırlıklı imalatçı vasfıyla değişik yerli katkı oranıyla çalışmaktadır. Bunlardan 3’ü (Türk Traktör, Başak ve Tümosan) kendi 
motorunu üretmekte olup yerli marka altında üretim yapan firmaların pazar payları %28’dir. Motor üreten yerli firmaların 2012 yılına 
ait üretimden kaynaklı satış cirolarının 2,5 milyar TL olduğu hesaplanmaktadır. Lisanslı üretim yapan firmalarla birlikte yerli traktörlerin 
Pazar payı %80’dir. Türkiye’de bir yılda AB’de bir yılda üretilen traktör sayısının %30’u oranında üretim yapılmakta olup Almanya ve 
İtalya’yı sayı bakımından küçük bir farkla takip etmektedir Türkiye, talepteki dalgalanmalara karşın traktörde dünyanın en büyük 5. 
pazarı konumundadır. Türkiye’de imal edilen traktörlerin %93’ü 50 beygir gücü ve üzeri olup ihraç edilen traktörlerin ise %81’i 80 
– 100 beygir gücü aralığındadır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısının çok görünmesine karşın çoğu işletmenin torna/kaynak 
atölyesi ölçeğinde mikro işletmeler olduğu tahmin edilmektedir. Dünyadaki trendin aksine tarım alet ve makineleri sektörü Türkiye’de 
birleşmeler ile sermaye konsolidasyonu eğilimi göstermemektedir. Tarım alet ve makineleri (diğer) imalatında toplam istihdam (2014) 
21.000 kişi civarında iken traktör imalatında toplam istihdam (2014) 4000 kişi civarındadır. İşçi sayısının toplam personele oranı %70 
civarındadır. Traktör grubunda çalışanların yaklaşık %20’si beyaz yakalıdır. Küçük ölçekli işletmelerin ürettikleri malların büyük bölümü 
bulundukları bölgede tüketilmektedir. Türkiye tarım makineleri sektörü çoğunlukla küçük ve orta ölçekli tarım işletmeciliğine yönelik 
makine üretimi gerçekleştirmektedir; ancak küresel rekabet gücüne erişebilmek için orta ve uzun vadede büyük ölçekli makineler 
üretmek ve teknoloji düzeyini yükseltmek gerekmektedir.

Tablo 119. Türkiye’de Yıllara Göre Tarım Makineleri Üretim Durumu

Kaynak: TARMAKBİR, Türkiye Tarım Makinaları Sektörü – Sektör İstatistik Raporu, 22.07.2015
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Türkiye’de Alt Sektörde Dış Ticaret 
Türkiye 2012 yılında yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapmış olup dünya ihracatından %1 oranında pay almıştır. Sektör genelinde 2009-
2013 dönemi dış ticaret dengesi incelendiğinde kümülatif dış ticaret açığı -521.602.224 TL olmuştur. Türkiye, 2009 yılında 91.145.000 
TL dış ticaret fazlası verirken müteakip yılların tamamında (2010-2013) dış ticaret açığı vermiştir. 

Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği başlıca ürünler, tarım traktörleri, pulluklar ile aksam ve parçaları, ekim-dikim makineleri, hayvan 
yemleri hazırlama makineleri aksam ve parçaları, kümes hayvancılığına mahsus diğer makineler ile hayvan yemlerini hazırlama 
makineleridir. Tablo 120. Türkiye’de Tarım Makineleri İhracatı (US $)
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Tablo 121. Türkiye’de Tarım Makineleri İthalatı (US $)
Kaynak: TRADEMAP
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Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiği başlıca ürünler ise 8433.51 GTİP kodlu Biçerdöverler, 8433.59 GTİP kodlu Diğer hasat makineleri 
(biçertoplarlar, biçerbağlarlar, silaj makineleri vs.), 8424.81 GTİP kodlu zirai ilaçlama makineleri ile otları ayıklama ve çapalama 
makineleridir (tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, rötovatörler vs.).

Kaynak: TRADEMAP

Tablo 122. Türkiye’de Tarım Makinelerinde Dış Ticaret Açığı (US$)
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Kaynak: TRADEMAP

Türkiye tarım makinelerinde ihracatın ithalatı karşılama oranının en yüksek olduğu ürünler; 8432.21 GTİP kodlu Diskli tırmıklar 
(diskorolar) ve 8432.10 GTİP kodlu Pulluklardır. İhracatın ithalatı karşılama oranının en düşük olduğu ürün grubu ise, 8433.51 GTİP 
kodlu Biçerdöverlerdir. 
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Tablo 123 .Türkiye Tarım Makinelerinde İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)
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Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Tarım Alet ve Makineleri Sektörü

Türkiye’nin 2013 yılı tarım alet ve makinelerde en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodan da görüleceği 
gibi 2013 yılında bu alanda en çok ihracat 15.271.000 US $ ile Irak’a yapılmıştır. Irak’tan sonra ihracatta ilk 3’te yer alan ülkeler sırasıyla 
Sudan ve Azerbaycan’dır. 

Tablo 124. Türkiye Tarım Alet ve Makineleri İhracatında İlk 10 Ülke
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2011 Yılında Türkiye’nin tarım traktörleri, römorklar ve motorkültörler ihracatında ilk 10’da yer alan ülkeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
İlk sırada 38.050.000 US $ ile ABD yer alırken, ABD’yi Irak ve İran takip etmektedir.  

Türkiye’nin ihraç ettiği traktörlerin ortalama birim değeri ithal ettiği traktörlerin ortalama birim değerine göre oranlandığında 2008 
yılından önce %50 ila %60 arasında değişirken 2008 yılından itibaren artış göstermeye başlamış ve 2012 yılı itibarıyla %90,5 
mertebesine gelmiştir.

Tablo 125. Türkiye’nin Tarım Traktörleri, Römorklar ve Motokültörler İhracatında İlk 10 Ülke

Tablo 126. Türkiye Tarım Alet ve Makinelerde İhracat ve İthalat Değerleri Karşılaştırması

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Tarım Alet ve Makineleri Sektörü

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Tarım Alet ve Makineleri Sektörü
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Doğu Marmara Bölgesi’nde Alt Sektörün Genel Durumu  
2010-2015 yılları TÜİK Dış Ticaret istatistikleri 2921 ISIC Rev 3 koduyla tanımlanan sektörde il bazında ihracat değerleri incelenmiştir. 
Buna göre; 2015 yılı ihracatı en yüksek iller arasında ilk sırada 352.188.933US$ ile Ankara gelmektedir. Ankara’yı sırasıyla 68.024.682US$ 
ile Konya-Karaman, 64.649.123US $ ile İstanbul, 46.396.615 US$ ile İzmir, 23.683.576 US$ ile Bursa-Eskişehir-Bilecik, 22.749.324 US$ 
ile Adana-Mersin izlemektedir. Kocaeli-Sakarya-Düzce-Yalova-Bolu illerinden oluşan Doğu Marmara Bölgesi ihracatı ise 3.312.648 US$ 
değerinde kaydedilmiştir. Sektörde bölge ihracatının ülke içindeki payı %0,50’ye karşılık gelmektedir.

Bölgenin tarım ve orman makineleri 2010-2015 yılları arasında ihracatı inişli çıkışlı seyretmiştir. 2010 Yılında 3.220.372 US$ olan bölge 
ihracatı 2015 yılında % 2,76 oranında azalarak 3.312.648 US$ değerinde kaydedilmiştir. Doğu Marmara Bölgesi’nde Kocaeli ili %64’lük 
pay ile bölge ihracatında ilk sırada yer alırken, Sakarya %34’lük pay ile bölge ihracatında ikinci sırada gelmektedir.

2010-2015 yılları arasında TÜİK Dış Ticaret İstatistiklerine göre tarım ve orman makineleri ithalat değerlerinde bölge illerinin durumu 
incelenmiştir. 2015 yılı ithalatı en yüksek iller arasında ilk sırada 443.746.723 US$ ile İstanbul gelmektedir. İstanbul’u sırasıyla 
94.369.918 US$ ile Ankara, 46.234.125 U$ ile Manisa-Afyon-Kütahya-Uşak ve 31.146.146 US$ ile İzmir izlemektedir. Kocaeli-Sakarya-
Düzce-Yalova-Bolu illerinden oluşan Doğu Marmara Bölgesi ithalatı ise 6.856.560 US$ değerinde kaydedilmiştir.

2010 yılında 6.664.120 US$ bölgenin ithalatı, % 2,88 oranında artarak 2015 yılında 6.856.560 US$ olarak kaydedilmiştir. 2010-2015 
yılında bölge ithalatının seyrine bakıldığında 2011 yılında %227 kat artarak 21.807.038 US$ değerine ulaşmıştır. Ancak, 2011 yılından 
sonra sektörün ithalatı giderek azalmış, 2015 yılında 2010 yılındaki değerine yaklaşmıştır. Doğu Marmara Bölgesi’nde Kocaeli ili 
%79’luk pay ile bölge ithalatında ilk sırada yer alırken, Sakarya %10’luk pay ile bölge ithalatında ikinci sırada gelmektedir. 

Kaynak: TÜİK

Tablo 127. Doğu Marmara Bölgesinde Tarım ve Orman Makineleri İhracatı (US$)

Kaynak: TÜİK

Tablo 128. Doğu Marmara Bölgesinde Tarım ve Orman Makineleri İthalatı (US$)

Bölgenin sektörde dış ticaret verilerine bakıldığında; ithalatın ihracattan fazla olmasından kaynaklı olarak diğer alt kırılımlarda olduğu 
gibi dış ticaret açığı verdiği görülmüştür. Sektörde bölgenin ihracat rakamlarının ithalatı karşılama oranı 2015 yılında %48,31 olarak 
kaydedilmiştir. 
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3.5.  İş, İnşaat, Madencilik ve Yük Taşıma Makineleri İmalatı Alt Sektörü 
Alt Sektörün Tanımı ve Kapsamı 

Dünyada Alt Sektörün Genel Durumu  
Dünyada ekonomik faaliyetin itici güçlerinden olan inşaat sektörünün 2014 itibarıyla küresel ekonomiden aldığı pay %10-12 
seviyesindedir. İnşaat sektörünün Türkiye’de GSYH içindeki payı ise %6 ile dünya ortalamasının altındadır. Gelişmekte olan ülkelerde 
sektörün büyüme oranları, görece canlı ekonomik aktivite ve yüksek yatırım potansiyeli paralelinde gelişmiş ülke ortalamalarının 
üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede, 2025 itibarıyla sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde %16,7, gelişmiş 
ülkelerde ise %10 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 2013 yılında dünyada inşaat sektörünün büyüklüğü US$ 7,2 
trilyon düzeyinde iken bu rakamın 2025 yılında US$ 15 trilyon’a ulaşacağı öngörülmektedir.

Kendine has özelliklerinden dolayı inşaat ve madencilik makineleri sektörü, inşaat sektörü gibi ekonomik gelişmeleri, değişimi ilk önce 
hisseden ve en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. 2002-2007 yılları arasında her sene neredeyse %50 artış gösteren 
sektör 2007 yılında rekor kırarak ağır iş makinelerinde yıllık 11.500 satış adedini geçmiş, yıllık ticaret hacminde ise US$ 5 milyar’ı 
zorlamıştır. Sektörün ihracatı ise 2008 sonunda yaklaşık US$ 1 milyar’a ulaşmıştır. 2008 yılı başında global ekonomik sıkıntının ülkemize 
yansımaları, ihracatın azalması, finansman krizi vb. sebepler neticesinde yurt içinde %50 oranında bir daralma yaşanmıştır.

Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri tarım, sanayi ve hizmet sektörleri dahil olmak üzere tüm iktisadi alanlarda kullanılmaktadır. 
Sektör ürünleri, özellikle imalat sanayiinde gerek üretim sürecinde gerek nihai ürünlerin son kullanıcı ile buluşturulması aşamalarında 
önemli yer tutmaktadır. Sektörün ihtiva ettiği ürünlere bakıldığında, kömür santrallerine hammadde taşıyan çeşitli kapasite ve 
büyüklükteki konveyörlerden, fabrikalarda bir malzemenin bir noktadan üretim hattına nakledilmesinde kullanılan gezer köprü 
vinçlerine, bir gıda fabrikasında nihai ürünleri konteynere yükleyen forkliftlerden, günlük yaşantımızda çokça kullandığımız insan 
taşımaya yönelik asansörlere ve yürüyen merdivenlere kadar bir çok makine ve ekipman görülebilmektedir. Esas itibarıyla, üretim 
ve sonrasındaki işletme içi kısa mesafe taşıma, depolama, istifleme işlerini yapmak amacıyla yatırım malı niteliğinde makine 
ve ekipmanlar üreten sektör, hemen hemen tüm sanayi dalları tarafından kullanılan ve yine karmaşık üretim süreçlerinde hidrolik 
sistemlerden, elektrik motorlarına kadar birçok sanayi dalının ürünlerini içeren bir yapıda olması nedeniyle, sadece ülkemizdeki değil 
küresel ekonomik gelişmeler ile arz-talep dengesinde yaşanan değişikliklerden derin bir şekilde etkilenmektedir.
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Dünyada Alt Sektörde Dış Ticaret  
GTİP kodları bazında Dünya İş, İnşaat, Madencilik ve Yük Taşıma Makineleri ihracatı hacmi US$ 213,46 milyon düzeyindedir (2014). 
2012-2014 dönemi ele alındığında 8431 kodlu Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları %32,66’lik payla sektör içerisinde en 
büyük ihracat kalemi olarak göze çarpmaktadır. Onu, %21,26’luk payla 8429 kodlu Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, 
yükleyici vb. ihracatı takip etmektedir. Üçüncü sırada %12,13’lük oranla 8428 kodlu Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve 
cihazları ihracatı gelmektedir.

Kaynak: TRADEMAP

Tablo 129. GTİP kodları bazında Dünya İş, İnşaat, Madencilik ve Yük Taşıma Makineleri ihracatı (US$)
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Çin, Almanya, ABD, İtalya, İş, İnşaat, Madencilik ve Yük Taşıma Makineleri ihracatında farklı GTİP kodlarında dünyada her zaman ilk 
5’te yer almaktadır. 2012-2014 döneminde bu dört ülkenin Dünya toplam ihracatındaki payı, %43,56 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Sadece 8709 kodu altında yer alan “Kısa mesafe eşya taşıyıcıları (fabrika, antrepo, liman vs’de)” ihracatında Çin ve İtalya ilk 5’te yer 
almamaktadır ve 8729 kodu altında yer alan “Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb.” ihracatında İtalya ilk 5’te yer 
almamaktadır. Çin 8709 kodlu ürünlerin ihracatında dünyada 7. sıradadır. 

Tablo 130. Çin, Almanya, ABD Ve İtalya’nın İş, İnşaat, Madencilik ve Yük 
Taşıma Makineleri İhracatında Dünya Toplam İhracatındaki Payları

Kaynak: TRADEMAP

Tablo 131. 8425 kodlu Palanga, vinç (basamaklı hariç) 
bucurgat, ırgat, krikolar ihracatında Dünya’da ilk 5 ülke

Tablo 132. 8426 kodlu Gemi vinçleri, maçunalar, halatlı 
vinçler, döner köprüler ihracatında Dünya’da ilk 5 ülke

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 133.  8427 kodlu Forkliftler; kaldırma, istifleme 
tertibatlı şaryolar ihracatında Dünya’da ilk 5 ülke

Tablo 134. 8428 kodlu Kaldırma, istifleme, yükleme, 
boşaltma makine ve cihazları ihracatında Dünya’da ilk 5 ülke

Tablo 135. 8429 kodlu Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, 
küreyici, yükleyici vb. ihracatında Dünya’da ilk 5 ülke

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 136. 8430 kodlu Toprak, maden, cevheri taşıma, ayırma, 
seçme vb. iş makineleri ihracatında Dünya’da ilk 5 ülke

Tablo 137. 8431 kodlu Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, 
parçaları ihracatında Dünya’da ilk 5 ülke

Tablo 138. 8474 kodlu Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, 
eleme vb. için makineler ihracatında Dünya’da ilk 5 ülke

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 139. 8709 kodlu Kısa mesafe eşya taşıyıcıları (fabrika, antrepo, 
liman vs’de) için makineler ihracatında Dünya’da ilk 5 ülke

Kaynak: TRADEMAP

Türkiye’de Alt Sektörün Genel Durumu    
İnşaat sektörü Türkiye’de dünya genelinin üzerinde bir hızla gelişim göstermektedir. Avrupa geneline göre ise ciddi oranda bir gelişim 
hızı farkı olduğu görülmektedir. Küresel ekonomik büyüme 2013 yılında %3,3 düzeyinde gerçekleşirken, inşaat sektöründe büyüme 
%4,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise inşaat sektörü %6,8 oranında büyümüştür. Avrupa genelinde 2013 
yılında %-2,5’luk bir büyüme (negatif büyüme) kaydedilmiştir.

Yurt içi faaliyetlerde görülen artışın yanı sıra sektörde faaliyet gösteren firmaların yurt dışındaki faaliyetleri de son yıllarda hız kazanmıştır. 
Engineering News Record (ENR) tarafından yayımlanan ve müteahhitlerin bir önceki yılda, ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde 
ettikleri gelirleri esas alarak oluşturduğu “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 2013 yılında 42 Türk firması yer 
almıştır. Türkiye, 62 firma ile lider olan Çin’in ardından 2. sırada bulunmaktadır. 2013 yılında 31,7 milyar USD tutarında proje üstlenen 
Türk müteahhitler, 2014 yılında ise toplam 22,8 milyar USD değerinde 277 yeni proje üstlenmişlerdir.

İnşaat sektörü dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik aktiviteye oldukça paralel bir seyir izlemekte ve genel olarak 
sektördeki büyüme ekonomik büyüme oranlarının üzerinde seyretmektedir. Aynı şekilde kriz dönemlerinde de GSYİH artışında görülen 
düşüşler inşaat sektöründe daha sert hissedilmektedir.

Tablo 136. Türkiye’de GSYİH Büyüme Hızı ile İnşaat Sektörünün Büyüme Hızı Karşılaştırması

Kaynak: TÜİK
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2011 yılı itibarıyla ülkemizdeki iş makineleri sektörünün ihtiyacının %83’ü distribütörler ve %17’si imalatçı firmalar tarafından 
karşılanmaktadır. Türkiye’de 40 yıldır üretilen iş makinelerinin yaklaşık üçte biri ihraç edilmekte olup, tüm imalat kapasitesinin 
ortalama ülke talebini karşılama oranı ise %70’dir. İş makineleri ve ekipmanlarını üreten yaklaşık 100 firma ve 220 civarında yan 
sanayi firmasında yaklaşık 13 bin kişi istihdam edilmektedir (2013). Bu kişilerin 7.500’ü imalat sanayisinde çalışanlardır. Türkiye, 2013 
yılı itibarıyla Avrupa’nın en büyük 5. ve Dünyanın en büyük 12. İş Makineleri pazarıdır. Türkiye aynı zamanda İş Makineleri imalat 
sanayisinde Avrupa’nın 9. en büyük ülkesidir.

Nüfus, yüzölçümü ve diğer özellikleri ile ülkemize benzerliği bulunan ülkelerdeki 0-7 yaş arasında kullanılan inşaat ve madencilik 
makineleri adedi, Avrupa genelinde inşaat sektörünün negatif büyüme göstermesine karşın Almanya’da 400 bin (2013 yılı inşaat 
sektörü büyüme hızı: %1,9), Fransa’da 300 bin (2013 yılı inşaat sektörü büyüme hızı: %-3,3),  İtalya’da ise 290 bin adet (2013 yılı 
inşaat sektörü büyüme hızı: %-3,8),  olmasına rağmen ülkemizde 47 bin adet olarak tespit edilmiştir. Bu da Türkiye pazarının, en az 5 
kat daha büyüyebilecek bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de Alt Sektörde Dış Ticaret    
Türkiye’nin İş, İnşaat, Madencilik ve Yük Taşıma Makineleri ihracatında en büyük payı %40,24 ile Dünya genelinde olduğu gibi 8431 
kodlu Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçalar ihracatı almıştır. Onu, %28,54 ile 8474 kodlu Toprak, taş, metal cevheri vb. 
ayıklama, eleme vb. için makineler ihracatı takip etmektedir. Üçüncü ve dördüncü sıralarda sırasıyla 8428 kodlu Kaldırma, istifleme, 
yükleme, boşaltma makine ve cihazları (%10,74) ve 8429 kodlu Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb (%9,58) 
gelmektedir.

Tablo 140. GTİP kodları bazında Türkiye’nin İş, İnşaat, Madencilik ve Yük Taşıma Makineleri ihracatı(US$)

Kaynak: TRADEMAP
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Türkiye’nin İş, İnşaat, Madencilik ve Yük Taşıma Makineleri ithalatında başı %35,29’luk oranla 8429 kodlu Dozerler, greyder, skreyper, 
ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. ithalatı çekmektedir. Onu, %15,91’lik oranla 8428 kodlu Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma 
makine ve cihazları takip etmektedir Ardından %11,62’lik oranla 8431 kodlu Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçalar ithalatı 
gelmektedir. 

Tablo 141. GTİP kodları bazında Türkiye’nin İş, İnşaat, Madencilik ve Yük Taşıma Makineleri ithalatı (US$)

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 142. GTİP kodları bazında Türkiye’nin İş, İnşaat, Madencilik ve Yük 
Taşıma Makineleri Dış Ticaret Dengesi (US$)

Kaynak: TRADEMAP

GTİP kodları bazında incelendiğinde Türkiye’nin 
ihracatının ithalatını karşılama oranının en düşük olduğu 
fasıllar sırasıyla 8427 kodlu Forkliftler; kaldırma, istifleme 
tertibatlı şaryolar (%8427), 8429 kodlu Dozerler, greyder, 
skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. (%11,33), 
8430 kodlu Toprak, maden, cevheri taşıma, ayırma, 
seçme vb. iş makineleri (%12,11) ve 8709 kodlu Kısa 
mesafe eşya taşıyıcıları (fabrika, antrepo, liman vs’de) 
(%12,62) ithalatıdır.

Türkiye’nin en fazla dış ticaret açığı verdiği GTİP kodu 
8429 kodlu Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, 
küreyici, yükleyici vb. ithalatı ile 8428 kodlu Kaldırma, 
istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazlarıdır.

Tablo 143. GTİP kodları bazında Türkiye’nin İş, İnşaat, Madencilik ve Yük 
Taşıma Makineleri İhracatının İthalatı Karşılama Oranı

Kaynak: TRADEMAP
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Türkiye’nin ihracatında Ortadoğu ülkeleri (Irak, İran, Suudi Arabistan, Cezayir, Libya) ile Rusya ve Türki Cumhuriyetlere (Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan) öne çıkmaktadır. Ancak Türkiye’nin ihracatında en büyük paya sahip olan 8431 kodlu Ağır iş 
makine ve cihazlarının aksamı, parçalar ihracatında ise Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya başı çekmektedir.

Türkiye’nin ithalatında ise başı Almanya, Çin ve İtalya çekmektedir. Ayrıca 8429 kodlu Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve 
cihazları ithalatında Japonya ve Güney Kore başı çekmektedir. Bunların dışında ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya da Türkiye’nin 
ithalatında önemli partnerlerdir.

Tablo 144. Türkiye’nin 8425 Kodlu Palanga, Vinç (Basamaklı Hariç) 
Bucurgat, Irgat, Krikolar İhracatında İlk 5 Ülke

Tablo 145. Türkiye’nin 8425 Kodlu Palanga, Vinç (Basamaklı Hariç) 
Bucurgat, Irgat, Krikolar İthalatında İlk 5 Ülke

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP



118

Tablo 146. Türkiye’nin 8426 Kodlu Gemi Vinçleri, Maçunalar, 
Halatlı Vinçler, Döner Köprüler İhracatında İlk 5 Ülke

Tablo 147 .Türkiye’nin 8426 Kodlu Gemi Vinçleri, Maçunalar, 
Halatlı Vinçler, Döner Köprüler İthalatında İlk 5 Ülke

Tablo 148. Türkiye’nin 8427 Kodlu Forkliftler; Kaldırma, 
İstifleme Tertibatlı Şaryolar İhracatında İlk 5 Ülke

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 149. Türkiye’nin 8427 Kodlu Forkliftler; Kaldırma, 
İstifleme Tertibatlı Şaryolar İthalatında İlk 5 Ülke

Tablo 150. Türkiye’nin 8428 Kodlu Kaldırma, İstifleme, 
Yükleme, Boşaltma Makine Ve Cihazları İhracatında İlk 5 Ülke

Tablo 151. Türkiye’nin 8428 Kodlu Kaldırma, İstifleme, 
Yükleme, Boşaltma Makine Ve Cihazları İthalatında İlk 5 Ülke

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP



120

Tablo 152. Türkiye’nin 8429 Kodlu Dozerler, Greyder, Skreyper, 
Ekskavatör, Küreyici, Yükleyici Vb. İhracatında İlk 5 Ülke

Tablo 153. Türkiye’nin 8429 Kodlu Dozerler, Greyder, Skreyper, 
Ekskavatör, Küreyici, Yükleyici Vb. İthalatında İlk 5 Ülke

Tablo 154. Türkiye’nin 8430 Kodlu Toprak, Maden, Cevheri Taşıma, 
Ayırma, Seçme Vb. İş Makineleri İhracatında İlk 5 Ülke

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 155. Türkiye’nin 8430 Kodlu Toprak, Maden, Cevheri Taşıma, 
Ayırma, Seçme Vb. İş Makineleri İthalatında İlk 5 Ülke

Tablo 156. Türkiye’nin 8431 Kodlu Ağır İş Makine Ve Cihazlarının 
Aksamı, Parçaları İhracatında İlk 5 Ülke

Tablo 157. Türkiye’nin 8431 Kodlu Ağır İş Makine Ve Cihazlarının 
Aksamı, Parçaları İthalatında İlk 5 Ülke

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 158. Türkiye’nin 8474 Kodlu Toprak, Taş, Metal Cevheri Vb. 
Ayıklama, Eleme Vb. İçin Makineler İhracatında İlk 5 Ülke

Tablo 159 .Türkiye’nin 8474 Kodlu Toprak, Taş, Metal Cevheri Vb. 
Ayıklama, Eleme Vb. İçin Makineler İthalatında İlk 5 Ülke

Tablo 160. Türkiye’nin 8709 Kodlu Kısa Mesafe Eşya Taşıyıcıları 
(Fabrika, Antrepo, Liman Vs’de) İhracatında İlk 5 Ülke

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 161. Türkiye’nin 8709 Kodlu Kısa Mesafe Eşya Taşıyıcıları 
(Fabrika, Antrepo, Liman Vs’de) İthalatında İlk 5 Ülke

Tablo 162.Kaldırma ve Taşıma Teçhizatı (ISIC 2915) + Maden, 
Taşocağı ve İnşaat Makineleri (2924) İhracatı (US $)

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TÜİK

Doğu Marmara Bölgesi’nde Alt Sektörün Genel Durumu     
2011-2015 yılları arasında Kaldırma ve Taşıma Teçhizatı ile Maden, Taşocağı ve İnşaat Makineleri dış ticaret istatistikleri incelenmiştir. 
Sektörün ihracatında ilk sırayı 374.287.095 US$ ile İstanbul alırken, İstanbul’u sırasıyla 364.286.328 US$ ile Ankara, 132.217.528 
US$ ile Bursa-Eskişehir-Bilecik, 112.180.070 US$ ile İzmir ve 72.015.348 US$ ile Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova illeriyle Doğu 
Marmara Bölgesi gelmektedir. Doğu Marmara Bölgesi, sektörde Türkiye ihracatının yaklaşık % 5’ini gerçekleştirmektedir. 

Bölge ihracatında en büyük pay ise 62.686.547 US$ ile bölge ihracatının %96’sını gerçekleştiren Kocaeli’ne aittir. Kocaeli’yi sırasıyla 
Sakarya, Düzce ve Bolu izlemektedir. 

Türkiye’de sektörün ithalatında ilk sırayı 2.244.144.904 US$ ile İstanbul almakta olup, İstanbul’u sırasıyla 511.350.486 US$ ile Ankara, 
137.471.850 US$ ile İzmir ve 74.235.237 US$ ile Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova illeriyle Doğu Marmara Bölgesi izlemektedir. 
Bölge ithalatının ülke içindeki payı yaklaşık %2 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Sektörde bölge ithalatında en büyük pay 29.883.537 US$ ile Yalova’ya aittir. Yalova’yı sırasıyla 23.088.832 US$ ile Kocaeli, 13.748.346 
US$ ile Sakarya, 5.246.551 US$ ile Bolu ve 1.029.243 US$ ile Düzce izlemektedir. 
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Tablo 163. Kaldırma ve Taşıma Teçhizatı (ISIC 2915) + Maden, 
Taşocağı ve İnşaat Makineleri (2924) İthalatı (US $)

Tablo 164. Kaldırma ve Taşıma Teçhizatı + Maden, taşocağı ve inşaat 
makineleri (ISIC 2915+2924)Dış Ticaret Dengesi(US $)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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3.6.  Hadde ve Döküm Makineleri İmalatı Alt Sektörü 
Alt Sektörün Tanımı ve Kapsamı 



126

Döküm üretimi temel metalürjik özelliklerine göre demir (pik, sfero, temper), çelik, bakır alaşımları ve alüminyum alaşımları dökümü 
olmak üzere dört ana grupta incelenebilir. Döküm sektöründe yer alan üretim süreçleri ise, metal ergitme, kum hazırlama, maça imali, 
kalıplama, dökme, temizleme ısıl işlem, taşlama ve kaplama olarak sıralanabilir.  

Hadde ve döküm makineleri sektörü, metalleri işlemek ve şekillendirmek üzerine gelişen bir sanayi dalıdır. Günlük 
yaşantımızda kullanılan birçok ürünün belli bir bölümü döküm metoduyla üretilmektedir. Döküm sanayiindeki büyük 
üreticilerin büyük kısmı otomotiv ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşurken, KOBİ ölçeğindeki üreticilerin çoğu 
ise makine imalat ve inşaat sektöründeki firmalardan oluşmaktadır. Hadde ve döküm makinelerinin hizmet sağladığı başlıca alanları 
şöyle sıralayabiliriz:
•   Otomotiv
•   Beyaz eşya
•   Demir-çelik sanayi
•   Çimento sanayi
•   Savunma sanayi
•   Gemi inşa sanayi
•    Tarım
•    Sağlık
Dünyada Alt Sektörün Genel Durumu    
TRADEMAP’in GTİP kodları bazında 2010-2014 yılı verilerinden derlenen dünya hadde ve döküm makineleri sektörü ihracat değerleri 
Tablo 8.2.1’de verilmiştir. Sektörde dünya ihracatı yıllar içinde düzenli olarak artmıştır. 2010 yılında toplam 16.467 US$ milyon dünya 
ihracatı, 2011 yılında 19.981 US$ milyon, 2012 yılında 21.167 US$ milyon, 2013 yılında 22.245 US$ milyon ve 2014 yılında 22.654 
US$ milyon olarak kaydedilmiştir.

Dünya hadde ve döküm makineleri ihracatında, Çin, Kore ve İtalya’nın öne çıktığı ve Çin’in sektörde açık ara önde olduğu görülmektedir. 
2014 yılında en çok ihracatı 4.821 US$ milyon ile Çin gerçekleştirmiştir. Çin’i sırasıyla 2.351 US$ milyon ile Güney Kore, 2.095 US$ 
milyon ile İtalya izlemektedir. İtalya’dan sonra 2014 yılı dünya hadde ve döküm makineleri ihracatında sırasıyla 2,044 US$ milyon ile 
Japonya, 1,880 US$ milyon ile Almanya, 1.125 US$ milyon ile ABD, 1,017 US$ milyon ile Kanada, 744 US$ milyon ile Portekiz, 590 US$ 
milyon ile İsviçre, 578 US$ milyon ile Hong Kong yer almaktadır.  

Tablo 165.  Ülkeler bazında Dünya Hadde ve Döküm Makineleri Sektörü İhracat Değerleri (US$ Bin)

Kaynak: TRADEMAP

2010-2014 yılları arasında GTIP kodu bazında hadde ve döküm makineleri sektörü alt kırılımları ihracatına ilişkin veriler Tablo 8.2.2’de 
verilmiştir. Buna göre 2010-2014 yılları arasında en çok ihraç edilen alt kırılım 8480 GTİP kodunda Metal Dökümü İçin Kasalar, Plakalar, 
Kalıp Modellerinde görülürken, ikinci bu alt kırılımı 8459 GTİP koduyla tanımlanan Tav Ocakları, Döküm Potaları, Külçe Kalıpları, 
Döküm Makineleri izlemektedir. 2014 yılında sektörün ihracatında ilk sırada yer alan 8480 GTİP kodlu alt kırılımda 19.259 US$ milyon 
değerinde ikinci sırada 8459 GİTP kodlu alt kırılımda 3.394 US$ milyon değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Sektörün iki alt kırılımında 
2013-2014 yılları arasındaki değişime bakıldığında 8454 GTİP kodlu alt kırılımda %0,19 oranında bir değişim görülürken 8480 GTİP 
kodlu alt kırılımda % 2,13 oranında bir değişim görülmektedir.  
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TRADEMAP’in GTİP kodu bazında derlenen 2010-2014 yılı dünya hadde ve döküm makineleri sektörü ithalat değerleri Tablo 8.2.3’te 
verilmiştir. 2010 yılında dünya pazarında toplam 15.496 US$ milyon olan sektör ithalatı 2011 yılında 18.523 US$ milyon, 2012 yılında 
19.959 US$ milyon, 2013 yılında 20.952 US$ milyon ve 2014 yılında 21.487 US$ milyon olarak kaydedilmiştir. 2013-2014 yılları 
arasında dünya hadde ve döküm makineleri sektöründe % 2.55 oranında artış yaşanmıştır. Sektörün ithalatında ABD öncü konumda 
yer alırken, ABD ve Çin arasında sıkı bir rekabet yaşanmaktadır. 2014 yılı hadde ve döküm makineleri ithalatında 2.359 US$ milyon ile 
ilk sırada yer alan ABD’yi sırasıyla, 2,210 US$ milyon ile Çin, 1.633 US$ milyon ile Meksika, 1,351 US$ milyon ile Almanya, 1.047 US$ 
milyon ile Japonya, 875 US$ milyon ile Tayland, 747 US$ milyon ile Hindistan, 648 US$ milyon ile İtalya, 624 US$ milyon ile Vietnam 
ve 556 US$ milyon ile Hong Kong izlemektedir.

Tablo 166. GTİP kodu bazında Dünya Hadde ve Döküm Makineleri Sektörü İhracat Değerleri (US$ Bin)

Tablo 167. GTIP Kodu Bazında Dünya Hadde ve Döküm Makineleri Sektörü İthalat Değerleri (US$ Bin)

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Türkiye’de Alt Sektörün Genel Durumu   
Anadolu M.Ö. 7000’li yıllardan beri döküm ve dövme ürünleri konusunda önemli bir üretim yeri konumunda olup, Sanayi Devrimi 
ile birlikte 19. ve 20. Yüzyılda bu topraklardaki üretim gerek büyüklüğü gerekse niteliği açısından altın çağını yaşamaya başlamıştır. 
Cumhuriyet dönemiyle birlikte üretimde, küçük ölçekli işletme ve lonca teşkilatı yapılanmasından büyük ölçekli üretim yapan sanayi 
tesislerine geçilmiştir. 

1932 yılında şimdiki Makine Kimya Endüstrisi olan Askeri Fabrikaların faaliyete geçmesiyle birlikte büyük tesislerde üretim başlamıştır. 
1940 yılında üretime başlayan Karabük Entegre Demir Çelik Fabrikalarıyla sektörün gelişimi devam etmiştir. 1950’li yıllarda devlet eliyle 
Sümerbank ve Etibank bünyesinde yer alan işletmelerin kendi ihtiyaçlarına dönük döküm atölyelerinin faaliyetleriyle bu alandaki üretim 
kapasitesi artmıştır. 1980’lerden sonra ülkenin ekonomik yapısındaki değişimlere bağlı olarak hadde ve döküm makineleri sanayiinde 
yeni bir yapılanma dönemine geçilmiş, sektörde çoğunlukla ihracata dönük üretim ön plana çıkmıştır. Özel teşebbüs yatırımlarının 
artmasıyla birlikte giderek hacmi genişleyen sektör, 2014 yılı rakamları itibariyle dünya pazarında ilk 5 ülke arasında yer almaktadır.  

Firmaların çoğu Marmara ve Ege’de yer almaktadır. Sektörde öne çıkan illerin başında İzmir, Kocaeli, İstanbul gelmektedir. Bu üç ilin 
2014 yılı ihracatının toplamı, Türkiye ihracatının %76,6’sına tekabül etmektedir.
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Sektörde Ar-Ge Faaliyetleri
Hadde ve döküm makineleri sektörü enerji ve emek yoğundur. Ülkemizde girdilerin yüzde 70’inden fazlası yurtiçi kaynaklı olduğundan, 
katma değeri yüksek bir sektördür. Bununa birlikte sektör, yüksek nitelikli istihdam alanı yaratılmasına zemin hazırlamaktadır. Ancak; 
sektörün bu talebine karşın ülkede bu alanda yüksek nitelikli istihdam açığı bulunmaktadır. 

Hadde ve döküm makineleri, birçok üretim alanıyla doğrudan ilişkili olduğundan temel müşterisi ana üretim sanayinin yoğunlaştığı 
alanlardır. Gelişen modern teknolojiyle birlikte, hitap ettiği sektörlerin pazarındaki gelişmelerle birlikte yeniliklerin takibi ve bu 
uygulamaların ülkede uygulanması için gerekli altyapının temini sektördeki firmaların büyük bir kısmı için oldukça güçtür. Sektördeki 
üretimin çoğu da büyük ölçekli firmalar tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, ulusal pazardaki yerini koruması açısından sektörün 
büyük ölçekli firmalarının rekabet güçlerini koruyacak idari, teknik ve ticari hamleleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Türkiye’de hadde ve döküm sektörünün hedef kitlesini oluşturan ana üretim sanayindeki işletmelerin birçoğu döküm sürecini kendi 
üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir.   

Üretim ve İşletme Sayısı 
Hadde ve döküm sektöründeki işletmeler, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ’ler ve mikro ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. 1980’lerden 
itibaren ülkede artan otomotiv ve yan sanayi ile beyaz eşya sanayinde faaliyet gösteren firmaların büyük kısmı hadde ve döküm 
sanayinde yer almaktadır. Sektörde faaliyet gösteren sayıca çoğunluğu temsil eden işletme grubu ise KOBİ’leri oluşturmaktadır. 2009 
yılında AB proje desteği ile sektörde kümelenme yapılanması için gerekli altyapı hazırlıklarına başlanmıştır. Konya’da kurulan döküm 
kümelenmesinde teknik ve idari hizmetler ortak olarak yürütülmekte olup, rekabeti arttıracak politikalar uygulanmaktadır.  

2005-2013 yılları arasında TÜİK’ten NACE Rev 2 koduna göre elde edilen metalürji makineleri üretim istatistiklerini gösteren grafik 
Grafik 8.3.1.’de gösterilmiştir. 2005 yılından 2013 yılına kadar hadde ve döküm makinelerinde üretim miktarı ve üretim değerinde 
inişli çıkışlı bir durum gözlemlenmiştir. 2008 ve 2009 yılında sektörün üretim miktarındaki keskin düşüşte, ekonomik krizin sektörü ne 
kadar etkilediği görülmektedir. Bu durumun temel sebebi, hadde ve döküm makineleri sektörünün otomotiv, makine imalat, beyaz 
eşya ve demir-çelik sanayi gibi ana üretim sanayi alanlarıyla iç içe olan ilişkisidir. Söz konusu yıllar arasında en çok üretim artışı % 66 
oranında artışla kriz sonrası 2010 yılında yaşanmıştır. 2010 yılından sonra 2013 yılında kadar hem üretim miktarında hem de üretim 
değerinde artış yaşanmıştır. Üretim değerinin 2005-2013 yılları arasındaki değişimine bakıldığında 2005 yılında yaklaşık 20 milyon TL 
olan değerin artarak 2013 yılında yaklaşık 3 katına çıkarak 65 milyon TL seviyesine ulaştığı görülmüştür.

Grafik 23. GTIP Kodu Bazında Dünya Hadde ve Döküm Makineleri Sektörü İhracat Değerleri (US$ Bin)

Kaynak: TÜİK
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Sektörün Temel Sorunları  
•   Döküm proseslerinde ortaya çıkan katı atıkların iyi yönetilememesi 
•   Devlet destekli ülkelerin ucuz ve kalitesiz ürünleri karşısında yerli hadde ve döküm makine üreticilerinin haksız rekabete uğraması 
•   İthal girdi yoğun olan makine imalat sektörünün bir parçası olarak TL’nin değer kazanması
•   İç pazarda yerli ürünlerin yeterince tanınması ve kalitesiz olduğuna dair yanlış bir algının hâkim olması 
•    Sektörde üretilen Türk malının kaliteli olduğunun uluslararası pazarda bilinirliğinin olmaması ve bu yönde algı yönetimi politikalarının 
eksik olması
•    Sektörde yetişmiş eğitimli iş gücünün yetersiz olması
•    Enerji yoğun sektörlerden biri olarak enerji maliyetlerinin Avrupa piyasasına göre oldukça yüksek olması

Sektör Birlik ve STKları:
•    Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD)
•    Dövme Sanayicileri Derneği (DÖVSADER)

Sektörün GTİP kodu alt kırılımları baz alınarak 2010-2014 yılları arasında Türkiye’nin hadde ve döküm makineleri sektöründe diğer 
ülkelere gerçekleştirdiği ihracat değerleri Tablo 8.4.1.’de verilmiştir. Buna göre; 2010-2014 yılları arasında en çok ihracat Almanya’ya 
yapılmıştır. 2014 yılında 40 US$ milyon ile ilk sırada yer alan Almanya’yı, 37 US$ milyon ile Rusya, 15 US$ milyon ile İtalya, 9 US$ 
milyon ile Bulgaristan ve 8 US$ milyon ile ABD ve İspanya izlemektedir. 2013-2014 yılları arasında ülkelere yapılan ihracattaki değişime 
bakıldığında, en fazla değişim %14’lük artışla İspanya’da olmuştur. 2013-2014 yılları arasında ülkelere yapılan ihracatta gözlemlenen 
en fazla düşüş ise - % 58’lik payla ABD’de gözlemlenmiştir.

Türkiye’de Alt Sektörde Dış Ticaret 
GTİP alt kırılımlarının kodları bazında derlenen 2010-2014 yılları arasında Türkiye’nin hadde ve döküm makineleri sektörü ihracat 
değerleri düzenli olarak artmaktadır (Grafik 8.4.1). 2010 yılında 166 US$ milyon olan Türkiye hadde ve döküm makineleri ihracatı, 
2011 yılında yaklaşık %31 oranında artarak 218 US$ milyon, 2012 yılında % % 9 oranında artarak 238 US$ milyon, 2013 yılında %11 
oranında artarak 263 US$ milyon ve 2014 yılında ise % 6 oranında azalarak 248 US$ Milyon olarak kaydedilmiştir.

Grafik 24. Türkiye’nin Yıllara Göre Hadde ve Döküm Makineleri İhracatı (US$ milyon)

Tablo 168. Türkiye’nin Ülkelere göre 8454 kodlu Tav Ocakları, Döküm 
Potaları, Külçe Kalıpları, Döküm Makineleri İhracatı (US$ Bin)

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 169. Türkiye’nin Ülkelere göre 8480 kodlu Metal dökümü için 
kasalar, plakalar, kalıp modelleri İhracatı (US$ Bin)

Tablo 170. Türkiye’nin GTİP Bazında Hadde ve Döküm Makineleri İhracatı (US $ Milyon)

Grafik 25. Türkiye’nin Yıllara Göre Hadde ve Döküm Makineleri Sektörü İthalatı (US $ Milyon)

Kaynak: TRADEMAP

GTİP kodları bazında sektörün alt kırılımlarına ait Türkiye’nin ihracat değerleri Tablo 8.4.3.’te verilmiştir. Buna göre 2010-2014 yılları 
arasında en çok ihracat 8480 GTİP koduyla Metal Dökümü İçin Kasalar, Plakalar, Kalıp Modellerinde gerçekleşmiştir. Sektörün bu alt 
kırılımından sonra sırasıyla 8454 GTİP koduyla Tav Ocakları, Döküm Potaları, Külçe Kalıpları, Döküm Makineleri izlemektedir. 8480 GTİP 
kodlu alt kırılımda ihracat sürekli artarken 8454 GTİP kodlu alt kırılımda ise ihracat inişli çıkışlı seyretmektedir.

TRADEMAP’ten sektörün alt kırılımlarına ait GTİP kodları bazında derlenmiş 2010-2014 yılları arasında Türkiye’nin hadde ve döküm 
makineleri sektöründe diğer ülkelerden ithalatı aşağıdaki grafikte derlenmiştir (Şekil 3). 2010-2014 yıllarında inişli çıkışı seyir izleyen 
ithalat değerleri 2010 yılında 261 US Milyon $, 2011 yılında % 46 oranında artışla 382 US Milyon $, 2012 yılında % 5’lik artışla 401 US 
Milyon $, 2013 yılında % 12’lik artışla 450 US$ milyon ve 2014 yılında % 4’lük düşüşle 450 US$ milyon olarak kaydedilmiştir.

GTİP kodları bazında sektörün alt kırılımlarında Türkiye’nin 2010-2014 yılları arasında ithalat değerleri Tablo 8.4.4.’te verilmiştir. Buna 
göre, 2014 yılında en çok ithalat 364 US$ milyon ile 8480 GTİP koduyla Metal Dökümü İçin Kasalar, Plakalar, Kalıp Modellerinde olup, 
bu alt kırılımdan sonra 68 US$ milyon ile 8454 GTİP koduyla Tav Ocakları, Döküm Potaları, Külçe Kalıpları, Döküm Makinelerinde 
gerçekleşmiştir.

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP
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Tablo 171. GTİP Bazında Türkiye Hadde ve Döküm Makineleri Sektörü İthalatı (US$ Milyon)

Tablo 172. Türkiye’nin Ülkelere göre 8454 kodlu Tav Ocakları, Döküm Potaları, Külçe Kalıpları, Döküm 
Makineleri İthalatı (US$ Bin)

Tablo 173. Türkiye’nin Ülkelere göre 8480 kodlu Metal dökümü için kasalar, plakalar, kalıp 
modelleri İthalatı (US$ Bin)

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Kaynak: TRADEMAP

Sektörde GTİP koduyla tanımlanan alt kırılımları bazında diğer ülkelere yapılan ithalat verileri Tablo 8.4.5.’te derlenmiştir. Buna göre; 
en çok ithalat Çin’den yapılmış olup, 2014 yılında 114 US$ milyon ile ilk sırada yer alan Çin’i sırasıyla 58 US$ milyon ile İtalya, 49 
US$ milyon ile Almanya, 9 US$ milyon ile ABD ve İsviçre, 7 US$ milyon ile Belçika izlemektedir. 2013-2014 yılları arasında sektörün 
ithalatındaki değişim oranlarına bakıldığında en çok ithalat artışı %13.72’lik oranla Çin’de olurken, ithalat payındaki en fazla düşüş ise 
-%68.23’lük oranla Avusturya’da olmuştur.   

Doğu Marmara Bölgesi’nde Alt Sektörün Genel Durumu 
TR-42 Doğu Marmara Bölgesi hadde ve döküm makineleri dış ticaret istatistikleri, TÜİK US 97 sınıflandırmasında 2923 koduyla 
tanımlanan metalürji makineleri dış ticaret istatistiklerinden elde edilmiştir. Buna göre; metalürji makineleri sektörüne ait TÜİK’ten elde 
edilen 2010-2014 yılları arasındaki ihracat değerleri Tablo 8.5.1.’de verilmiştir. 2010 yılında 25.495.350 US$ olan bölge ihracatı, 2011 
yılında yaklaşık %68 oranında artışla 42.768.334 US$, 2012 yılında yaklaşık % 5’lik artışla 44.772.919 US$ ve 2013 yılında yaklaşık 
%28’lik bir artışla 57.090.874 US$ seviyesine ulaşmıştır. 2014 yılında ise metalürji makineleri ihracatı yaklaşık olarak %35 oranında 
azalarak 36.865.652 US$ değerinde kaydedilmiştir. Bölge ihracatının 2010-2014 yılları arasında ülke içindeki payının ise inişli çıkışlı 
seyrettiği görülmektedir. 2010 yılında bölge ihracatının ülke içindeki payı %15.34 iken, 2011 yılında artarak %19.60 oranına ulaşmış, 
2012 yılında ise azalarak %18.84 oranına gerilemiş, 2013 yılında tekrar artarak %21.70 seviyesine ulaşmış ve 2014 yılında ciddi bir 
düşüşle %14.87 oranında seyretmiştir. 

2014 yılı TÜİK Dış Ticaret istatistikleri 2923 ISIC Rev 3 koduyla tanımlanan sektörde il bazında ihracat değerleri incelendiğinde; ihracatı 
en yüksek iller arasında ilk sırada 50.515.218 US$ ile İzmir gelmektedir. İzmir’i sırasıyla 34.763.080 US$ ile Kocaeli, 27.042.384 US$ ile 
İstanbul izlemektedir.
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Tablo 174. Doğu Marmara Bölgesi’nde ISIC 2923 kodlu Metalurji Makineleri İhracatı (US$)

Kaynak: TÜİK
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Grafik 26. Doğu Marmara Bölgesi’nin ISIC 2923 
kodlu Metalurji Makineleri İhracatı (US$)

Kaynak: TRADEMAP

Bölge ihracatında illerin bölgedeki yerine bakıldığında ise, 2010-2014 yılları arasında Kocaeli ilinin ihracat değerlerinin yüksek olduğu, 
ardından sırasıyla Düzce ve Sakarya illerinin geldiği görülmektedir. Metalurji makineleri sektöründe bölgenin 2010-2014 yıllarına ait 
ihracat değerlerinin seyrinden de görüldüğü gibi bölge ihracatı, Kocaeli’ndeki ihracata paralel olarak değişmektedir. 

US 97 Sınıflandırmasında 2923 koduyla tanımlanan metalurji makineleri sektörüne ait TÜİK’ten elde edilen 2010-2014 yılları arasındaki 
ithalat değerleri Tablo 8.5.2.’de verilmiştir. 2010 yılında 8.786.281 US $ olan bölge ithalatı, 2011 yılında yaklaşık % 72 oranında artarak 
15.071.545 US $, 2012 yılında yaklaşık % 57 oranında azalarak 6.459.125 US $, 2013 yılında % 174 oranında artarak 17.718.447 US 
$ seviyesine ulaşmış ve 2014 yılında yaklaşık % 42 oranında azalarak 10.330.640 US $ olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde, ithalat inişli 
çıkışlı seyrederken en fazla ithalat 2013 yılında yapılmış olup, 2014 yıllında tekrar düşüşe geçmiştir. Bölge ithalatının ülke içindeki 
payına bakıldığında; 2010 yılında %3.36 olan payının, 2011 yılında %3.95, 2012 yılında %1.61, 2013 yılında 3.94% ve 2014 yılında 
2.39% olarak yıllar içinde giderek azaldığı tespit edilmiştir.

2010-2014 yılları arasında bölge illerinin ithalat değerleri incelendiğinde ihracatta olduğu gibi bölgenin toplam ithalatında Kocaeli’nin 
payının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu sebepten dolayı bölge ithalatı, Kocaeli’nin ithalat seyrine benzer şekilde tablo çizmiştir. 
2010-2014 yılları arasında Kocaeli’nin, dolayısıyla bölge ithalatının en yüksek olduğu yıl 17.718.447 US$ ile 2013’tür. İnişli çıkışlı 
seyreden Kocaeli dolayısıyla bölge ithalatı 2013 yılından sonra tekrar düşüş eğilimi göstermiştir.

Tablo 175. Doğu Marmara Bölgesi’nde ISIC 2923 kodlu Metalurji Makineleri İthalatı (US$)

Kaynak: TÜİK
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BÖLGEDE ALT SEKTÖRLERDE İHTİSASLAŞMA VE GENEL DEĞERLENDİRME 

4.1.  Bölge Genelinde İhtisaslaşma 
Doğu Marmara Bölgesinde makine sektörü, öne çıkan alt kırılımları detayında elde edilen veriler ve sahadan edinilen bilgiler ışığında 
incelenmiştir. Düzey 2 seviyesinde bölgeye dair makine sektörünün alt kırılımları bazında yorum yapılabilecek sağlıklı veri seti olarak 
dış ticaret rakamları kullanılmıştır.

4.2.  Doğu Marmara Bölgesi Makine Sektörü Çalıştayları 
Bölgede makine sektörünün alt kırılımlar detayında durumunu ortaya koymak ve sektörün gelişiminde bir yol haritası oluşturmak 
için kaynaklardan derlenen verilerin yanı sıra sahada paydaşlarla sektöre ilişkin çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu çalıştayların ilki, 10 
Şubat 2016 tarihinde Bolu ve Düzce illerindeki makine sektörü temsilcilerinin katılımıyla Düzce’de ve ikincisi 14 Nisan 2016 tarihinde 
Sakarya’daki Makine Sektör Komitesi üyelerinin katılımıyla Sakarya’da gerçekleşti. Çalıştaylarda sektörün dünya ve ülke genelindeki 
durumu hakkında kaynaklardan derlenen verilerin sunumunun ardından katılımcılara sektörde yaşadıkları sorunlara ilişkin sorular 
sorulmuştur.

Doğu Marmara Bölgesi makine sektörü alt kırılımlarına dair 2015 yılı dış ticaret verileri incelendiğinde; 
•     En fazla dış ticaret açığı verilen alt kırılımlar; Pompa, kazan, kompresör ve vana, takım tezgahları ve ambalaj makineleri
•     İhracatın ithalatı karşılama oranının en düşük olduğu alt kırılımlar; Kağıt ve Karton Makineleri, Takım Tezgahları    
•   Bölge İhracat ülke içindeki payının en düşük olduğu alt kırılımlar; Tarım Alet ve Makineleri, Takım Tezgahları, Kağıt ve Karton 
Makineleri ve Ambalaj Makineleri  
•      Dış ticaret fazlası verilen alt kırılımlar; Hadde ve Döküm Makineleri ile Tekstil Makineleri
•    İhracatın ithalatı karşılama oranının en fazla olduğu alt kırılımlar; Hadde ve Döküm Makineleri, Tekstil Makineleri ve İş, İnşaat, 
Madencilik ve Yük Taşıma Makineleri
•       Bölge ihracatının ülke içindeki payının en yüksek olduğu alt kırılımlar; Hadde ve Döküm Makineleri ile Plastik ve Kauçuk Makineleri

Tablo 176. Doğu Marmara Bölgesinde Makine Sektörü Alt Kırılımlarının Dış Ticaret Verileri Karşılaştırması

Kaynak: TÜİK
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Fotoğraf 5 .Düzce Makine Sektör Çalıştayı

Fotoğraf 6. Sakarya Makine Sektör Çalıştayı
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Konu başlıklarına göre temsilcilerin yanıtlarından öne çıkan başlıklar aşağıdaki gibidir: 

Eğitim
•  Düzce’deki meslek liselerinin gerek nitelik gerekse nicelik açısından fabrika sayılarına göre yetersiz olduğu, stajyerlerin okullar 
tarafından belirlenen dönemde nitelikli şekilde yetişmediği, 
•   Meslek liselerinde ve mühendislik okullarında iş güvenliği eğitiminin eksik ve yetersiz olduğu,
•   Yeni mezun mühendislerin pratikten uzak olduğu, 
•   Akademisyenlerin hazırladıkları tezlerin uygulamadan çok teorik olduğu
•   Bölgede Mekatronik eğitim altyapısının henüz tam anlamıyla oluşmadığı, 
•  Bölge üniversitelerinde ve meslek okullarında sanayide ihtiyaç duyulan ihtisaslaşma alanları tespit edilerek aksiyon alınması 
gerekliliği, okullardaki eğitim programları belirlenirken sürece sanayicinin katılımının faydalı olacağı,

Nitelikli Personel 
•   Mühendislik ve Ar-Ge hizmetlerinin şehir dışından transfer edilen personelce karşılandığı, mesleki yeterlilik belgesine sahip eleman 
bulmakta sıkıntı çekildiği, başvurularda belgesi olan elemana henüz hiç rastlanmadığı, Ticaret ve Sanayi Odası mesleki yeterlilik 
belgesinin edinilmesi gerekliliğiyle ilgili duyurular yaptığını; ancak bu duyuruların yeterince karşılık bulmadığını,
•   Düzce’de istihdam edilen işçilerin ücretleri yetersiz bulduklarından mevsimlik işlerde iş bulduktan sonra işi bırakıp gittiklerini, bu 
konuda İŞKUR’un uyguladığı işsizlik maaşı politikasının da etkili olduğunu,
•   Çıraklık eğitimi verilen kurslardaki eğitimin niteliğinin yetersiz olduğu,

Standardizasyon
•   İmalatı yaygınlaşmış makineler için standartların geliştiğini; ancak yeni üretimde standartların tanımsız olduğunu,
•   Standart belgesi alabilmek için devletin yılsonundaki cironun % 3’ünü talep ettiğini, bu durumun da işletmeleri olumsuz etkilediği, 
•   Gıda makineleri üretiminde testlerde ciddi sıkıntılar bulunduğu,
•   TSE’de test laboratuvarları yeterli ancak oldukça maliyetli olduğundan, bu testleri ucuzlatıp yaygınlaştırmak gerektiği, 
•   TSE’nin daha fazla uluslararası şirketle akreditasyonu arttırması gerekliliği,

İthalat Bağımlılığı
•   Yazılım hizmetinde tamamıyla dışa bağımlığın olmadığını, Düzce’den olmasa bile yurt içinde iyi yazılım yapabilen mühendislerin 
olduğu; ancak mühendisleri bulmakta zorlandıkları,
•   Üniversitelerin de ileri seviyede yazılım eğitimi verecek yeterli ekipman ve donanımı da bulunmadığı, 
•   Çoğunlukla tasarım ve yazılımı ithal etmek durumunda oldukları, 
•   Yurt dışıyla dış ticaret içinde bulundukları bazı firmaların belirledikleri satış stratejisiyle yazılımı da almak durumunda kaldıkları, 
•   Teşvik sisteminde ikinci el makinelerin alımı yasaklandığından Çin piyasasındaki ucuz ve kalitesiz malların tercihinin arttığı,

Arazi Sorunu
•   Sakarya’da arazi ve tesis maliyetleri oldukça yüksek, bu sebeple makine üretmektense dışardan almak daha kazançlı geldiği, 
•   Kuluçka merkezleri gibi makine imalatçıları için ihtisas sanayi siteleri oluşturulmasının arazi sorununa çözüm sunabileceği,

İş Güvenliği
•   İş güvenliği konusunda firmaların ücretleri yüksek bulduğu, bu alanda tüm önlemlerin alınmadığı, 
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BÖLGEDE MAKİNE SEKTÖRÜ İÇİN ÖNERİLER VE YOL HARİTASI 

Eğitim

Yatırım Yeri Temini

5
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Katma Değerin Artırılması
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