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İAOSB BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI 

SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI 

ÇALIŞMANIN ARKA PLANI  

Amaç 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetimi tarafından, Bölgemizdeki sektörlerin 

performans ve gelişimlerini ortaya koymak, rekabet güçlerini artırmak amacıyla sektörel araştırmalar 

ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İAOSB odağında hazırlanan bu raporlar ile Türkiye ve İzmir 

genelinde sektörü ileriye taşıyacak ve geliştirecek unsurların neler olabileceği konusundaki 

değerlendirmelere katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

2009 yılından bu yana gerçekleştirilen sektörel araştırmalar, bugüne kadar Makine-Metal Döküm, 

Plastik ve Kauçuk, Gıda ve İçecek, Tekstil ve Hazır Giyim, Kimyasal Ürünlerin İmalatı, Elektrikli Teçhizat 

değer zincirlerinde yapılmıştır. Bu yıl, İAOSB’de en yoğun sektör olarak faaliyette bulunan NACE 

Rev.2-Kod:28 -Başka Yerde Sınıflandırılmamış (BYS) Makine ve Ekipman İmalatı’na yönelik olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

Kapsam 

Çalışma Ocak 2017’de sektörün belirlenmesi, kullanılacak yöntemin seçimi gibi faaliyetlerle 

başlamıştır. Masa başı araştırmayı, Mart-Mayıs 2017 döneminde 40 işletme ve 8 kurum ile yapılan 

yüz yüze görüşmeler takip etmiştir. Üçüncü bölüm olan Çalıştay ile sektörün saha analizi aracılığı ile 

edinilen ortak sorunlarını önceliklendirme, çözümlerine yönelik faaliyetlerin tartışılması ve karşılıklı 

fikir alış verişi sağlanmıştır.  

Yöntem 

Çalışma kapsamında irdelenecek sektörün belirlenmesinde NACE sınıflamasından yararlanılmaktadır. 

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

sistemdir.  

Sektör analizinde, sektörün tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Geniş bir 

sektör tanımlaması, ürün, müşteri ya da coğrafi bölge farklılıklarının net olarak açıklanmasını 

engellerken, çok dar bir sektör tanımı ise, ilgili ürünler ya da coğrafi pazarlar arasındaki ortak 

özelliklerin ve bağlantıların gözden kaçmasına neden olur.  Bu kısıtlar dikkate alınarak 2 basamaklı 

NACE sayısal kodları temel alınmaktadır. (1) 

Çalışmada Michael E. Porter’in Rekabet Elması Modeli yöntem olarak kullanılmıştır. Model, neden 

bazı ülkelerde kurulmuş bazı şirketlerin sürekli inovasyon yapabildiğine, neden kıyasıya iyileştirme 
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peşinde koşup daha da gelişmiş rekabet üstünlüğü kaynakları aradıklarına 4 ana özellikle yanıt 

vermektedir. Bunlar; faktör koşulları, talep koşulları, ilişkili ve destekleyici sektörler ile firma stratejisi, 

yapısı ve rekabettir. Bu faktörler, sektör temsilcileri ile birlikte o sektöre yönelik bilgi üreten, eğitim 

veren kurumlar, sivil toplum örgütleri gibi destekleyici kurumların faaliyetleri bütününde 

değerlendirilmektedir. (2) 

 

SEKTÖRE GENEL BAKIŞ 

Bugün Türkiye’de olduğu gibi Dünya içinde makine sanayi, yarattığı yüksek katma değer, oluşturduğu 

geniş yan sanayi ağı, mühendislik çalışmalarının yoğunluğu ve nitelikli personele sağladığı iş imkanı, 

pek çok sektöre sağladığı girdiler ve gelişen yönetim anlayışı ile lokomotif sektör olma özelliğini 

korumaktadır. Yarattığı tüm bu sinerji ile imalat sanayi içerisinde önceliği ve önemi artmaktadır. 

Üretimde teknoloji kullanımını irdelediğimizde, makine sanayi her geçen gün başka sektörlere örnek 

teşkil eden üretim modelleri de geliştirmektedir.  

Günümüzde, akıllı fabrikalar, akıllı robotlar, bulut bilişim sistemleri, artırılmış gerçeklilik gibi pek çok 

kavram “Sanayi 4.0” ile hayatımıza girmiştir. Özellikle Makine sektörü “Sanayi 4.0” ı içselleştiren, 

interneti üretimde kullanarak, örnek teşkil eden başlıca sektör olmuştur. 

Makine sanayi içersinde önemli bir yeri olan NACE Rev.2-Kod:28 BSY Makine ve Ekipman İmalatı; 

motor, türbin, akışkan gücü ile çalışan ekipman, pompa, kompresör, musluk, vana, valf, rulman, dişli, 

şanzıman, fırın, sanayi ocakları, brülör, motorlu ya da pnömatik el aletleri, soğutma, havalandırma 

donanımları,  kaldırma ve taşıma ekipmanları yanında,  tarım, tekstil, takım tezgahı, metalürji, maden, 

taş ocağı, inşaat, gıda, içecek, kağıt, plastik, kauçuk, büro makineleri ve sanayicimizin “terzi işi” diye 

tanımladığı özel tasarım makineleri üretmektedir. Orta-üst teknoloji yoğunluktaki sektörler arasında 

yer alan, 21 alt sektörden oluşan, Bölgemizde 76 firmanın iştigal konusu olan NACE Rev.2-Kod:28 

tarım, çevre teknolojileri, elektrik-elektronik, plastik, metal işleme, enerji, makine, inşaat gibi pek çok 

sektörün hem temel makine, ekipman, donanım tedarikçisi hem de iş ortağıdır. 

Tetikleyici güce sahip bu sektöre ilişkin, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) ilkini 2011-

2014 yılları için yayınladığı “Makine Sektörü Strateji Belgesinin” ikincisini “Rekabetçi bir makine 

sektörü yaratılması” vizyonu çerçevesinde 2017-2020 arası dönem için resmi gazetede geçtiğimiz 

günlerde yayınlamıştır.  

Bu vizyon kapsamında; Makine sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi genel hedef 

olarak belirlenmiştir. Özel hedefler ise sırasıyla,  

1. Makine sektöründe Ar-Ge ve İnovasyona dayalı üretimi geliştirmek,  

2. Rekabet gücünü artırarak makine sektöründe dış ticaret açığını azaltmak,  
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3. Akıllı üretim sistemleri konusunda makine sanayinin gelişimini sağlamak  

4. İnsan kaynağının nitelik ve yetkinliğini geliştirmek olarak sıralanmıştır. 

Özel hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet adımları ve faaliyet adımlarından sorumlu 

kurumlar raporda ayrıca tanımlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’nin belirtilen hedeflerdeki mevcut 

durumu, raporumuzda “Türkiye’de sektörün durumu” konu başlığı altında irdelenmektedir. 

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı Sektörü Dünya Görünümü;  

BSTB Makine Sanayi Strateji Raporu’na (2017) göre; Makine imalat sanayinin imalat sanayi 

içerisindeki önemi giderek artmaktadır. Mekanik teknolojilerle, ileri seviye teknolojileri birleştiren 

makine sektörü, son yıllarda üretim teknolojilerinde yaptığı mühendislik çalışmalarıyla, diğer sektörler 

için hizmet sanayi olma yönünde dönüşüm geçirmiştir.  

Sektörün dünya toplam ihracatı içindeki hacmine baktığımızda; 2015 yılı toplam makine ihracatı 

yaklaşık 1,3 trilyon ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup, toplam dünya ihracatı içindeki payı yüzde 8,3 

civarındadır. 

 

 Yıllar   
Dünya Toplam İhracatı 

(Trilyon Dolar) 
Dünya Makine İhracatı 

(Trilyon Dolar) 
Oran  
(%) 

2012 18 1,4 7,9% 

2013 18 1,4 7,7% 

2014 18 1,5 8,2% 

2015 16 1,3 8,3% 

Kaynak: TRADEMAP 2015, Makine Sanayi Strateji Raporu 2017 

2015 yılında en yüksek ihracat yapan ilk 5 ülke sırasıyla Çin (205,1 milyar dolar) Almanya (197,5 milyar 

dolar), ABD (142,2 milyar dolar), Japonya (109 milyar dolar) ve İtalya’dır (83,6 milyar dolar). Son 5 

yılda dünya makine ihracatı pazar paylarını artıran ülkeler sırasıyla; Çin, ABD, Güney Kore, Meksika ve 

Tayland’dır. Türkiye 8,7 milyar dolarlık sektörel ihracatı ile küresel ekonomi içinde 27’nci sırada yer 

almaktadır.  

Yine BSTB araştırma raporuna göre; diğer önemli bir parametre ülkelerin ithalat hacimleridir. 2015 

yılına göre sektörün en büyük ithalatçısı 210,3 milyar dolar ile ABD’dir. ABD’yi sırasıyla 122,6 milyar 

dolar ile Çin, 92,7 milyar dolar ile Almanya takip etmektedir. Son 5 yılda dünya makine ihracat 

hacmini artıran ülkeler arasında olan Meksika’nın 49,6 milyar dolarlık ihracat hacmi ile 4. sırada yer 

alması dikkat çekicidir. Türkiye’nin 20 milyar dolarlık makine ithalatı olup küresel ekonomi içinde 

23’ncü sırada yer almaktadır. 

İhracat ve ithalat verilerini birlikte değerlendirdiğimizde, bir ülkenin “makine ithalat hacminin 

yüksekliği” o ülkenin üretime yatırım yaptığını göstermektedir. Bu bilgiler ışığında, Türkiye’nin dış 
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ticaret açığını azaltacak stratejiler yanında, ölçek ekonomisi yaratarak üretim hacmini artırıp, 

maliyetlerini aşağı çekmesi, yeni kapasiteler yaratıp, yaratılan kapasiteleri verimli kullanması gibi 

stratejilere ayrıca önem vermesi gerektiğinin altı BSTB’nin Makine Sanayi Strateji raporu başta olmak 

üzere ve pek çok yayında vurgulanmaktadır. 

Türkiye’de sektörün durumu 

BSTB tarafından hedef sektör olarak belirlenen, NACE Rev.2-Kod:28 “BYS Makine ve Ekipman 

İmalatı” özelinde Türkiye ölçeğindeki işletme sayısı, istihdam sayısı, Ar-Ge harcaması ve dış ticaret 

verilerine baktığımızda; 

İşletme Sayısı,  İstihdam: 

2014 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde sektörde yaklaşık 13 bin 

işletme mevcut olup, bu işletmelerde 203 bin kişi istihdam edilmektedir. Bu rakamlar ile sektör, 

imalat sanayindeki işletmelerin yüzde 4’üne, çalışanların ise yüzde 6’sına sahiptir. 

Türkiye’deki 13 bin işletmenin yapısı incelediğinde; yüzde 60’nın mikro ölçekli yani 10 kişiden daha az 

çalışan ve 1 milyon TL altı ciroya sahip firmalardan oluştuğu görülmektedir. 250 çalışan ve 40 milyon 

TL üstü ciroya sahip firma oranı 13 bin işletmenin sadece yüzde 1’dir. BSTB Makine Sanayi Strateji 

Raporu ve pek çok raporda altı çizilen bu tablo bizlere Türkiye’de makine sektörünün işletme ölçeği 

problemi yaşadığın göstermektedir. Gelişmiş mühendislik becerilerine sahip sektörde, mikro ölçekli 

işletmelerin oranının yüksekliği Türkiye için ele alınması gereken diğer bir önemli konudur.  

 

 

   Kaynak: BTSB, Sanayi Strateji Raporu 2017 
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Makine İhracatçıları Birliği’nin 2016 tarihli raporuna göre Türkiye’nin “NACE Rev.2-Kod:28” başlığı 

altında en yoğun ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında; Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa 

yer almaktadır. 

Türkiye’de 2016 yılı sektör ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 5 iken, sektörün 

ithalat hacminin Türkiye toplam ithalat hacmi içindeki payı  yüzde 10’dur. 

 

 

Yıllar  

Türkiye 
Toplam İhracatı 

 
28 NACE 
Sektör 

Türkiye 
İhracatı 
İçindeki 

Payı 

Türkiye 
Toplam 
İthalatı 

28 NACE  
Sektör 

Türkiye 
İçindeki 

Payı İhracatı   İthalatı   

(Milyar Dolar) (Milyar Dolar)  (%) (Milyar Dolar) (Milyar Dolar)  (%) 

2013 152 9 6,1 251 23 9,3 

2014 158 10 6,2 242 21 8,7 

2015 144 9 6 207 20 9,6 

2016 142 7 5 198 20 10 

Kaynak: TRADEMAP, 2015 Sanayi Strateji Raporu 2017  

 

Ar-Ge Rakamları 

BSTB’nin 2015 yılı Ar-Ge faaliyetleri araştırması kapsamında, TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2015 yılı 

Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının, GSYİH içindeki payı yüzde 1,06 olup, Türkiye’nin 2023 hedefi 

yüzde 3’dür. 2015 yılı için Türkiye Ar-Ge harcaması 20,5 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, bu 

büyüklük içinde kamu, ticari kesim ve üniversitelerin Ar-Ge harcamaları yer almaktadır.  

 

 

Kaynak: TUİK  
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İmalat Sanayi içersinde yer alan NACE Rev.2-Kod:28 BYS Makine ve Ekipman sektörünün 2015 Ar-Ge 

harcaması 388 milyon TL’dir. İmalat sanayi içerisinde en yüksek Ar-Ge harcaması gerçekleştiren 4. 

İmalat sektörü olup yüzde 7,5’lik paya sahiptir. 

NACE Sınıfı 

2015 yılı İmalat Sanayi 
Sektörlerinin Ar-Ge Harcaması  

Sektörlerin İmalat Sanayi Ar-Ge 
Harcaması İçindeki Payı 

(Milyon TL) (%) 

29-OTOMOTİV 1,792 34% 

30-DİĞER ULAŞIM ARAÇ. 665 12% 

27-ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT 509 9% 

28-MAKİNE İMALATI 388 7,5% 

19-KİMYA 341 6,5% 

26-ELEKTRONİK 340 6,5% 

25-METAL ÜRÜNLER 280 5,4% 

21-ECZACILIK 234 4,5% 

13-TEKSTİL 127 2,5% 

10-GIDA 113 2,1% 

Kaynak: TCMB verileri 

 

BSTB 2017 Ar-Ge merkezi araştırma raporuna göre; Türkiye’de bulunan 426 Ar-Ge merkezinin 39 

tanesi İzmir içinde olup, bu merkezlerin 13’ü İAOSB bünyesinde yer almaktadır. 13 merkezden 4 

tanesi NACE Rev.2-Kod:28 sektöründe faaliyet göstermektedir. 

 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 

2015 yılında Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71 iken, sektör için bu oran yüzde 35 

olarak gerçekleşmiştir.  

 

İhracatın İthalatı  

Karşılama Oranı ( %) 

 

Sektör (yüzde ) Türkiye (yüzde ) 
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2012 39 60 

2013 47 65 

2014 45 69 

2015 35 71 

Kaynak: TRADEMAP Sanayi Strateji Raporu 2017 

 

Kapasite Kullanım Oranı: (KKO) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 Mayıs verilerine göre; sektörde kapasite kullanım 

oranı yüzde 79,3 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün kapasite kullanım oranı Türkiye kapasite kullanım 

oranı ile paralel bir seyir izlemektedir.  

 

 

Kaynak: TCBM 

Kümelenme: 

BSTB raporuna göre, makine imalat sanayisinin yoğunlaştığı iller sırasıyla, İstanbul, Bursa, Kocaeli, 

Trakya dahil Marmara Bölgesi, İzmir, Eskişehir, Ankara, Konya, Gaziantep gibi illerdir. Çukurova 

bölgesi de bu kapsamda yer almaktadır.  

 

 

 

İzmir’e genel bakış 

2014 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de sektörde bulunan 13 bin işletmenin yüzde 11’i olan 1.500 

işletme İzmir’de bulunmaktadır. 

Sektörde çalışan 203 bin kişinin yüzde 9’u olan yaklaşık 20 bin kişi İzmir’de çalışmaktadır.  
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Türkiye İhracatçılar Meclisi 2015 yılı verilerine göre İzmir’in toplam ihracatı yaklaşık 8 milyar dolar 

iken, sektörün toplam ihracatı 770 milyon dolardır.  

Yine 2015 yılı verilerine göre,770 milyon dolar ihracat hacmi ile sektörün, Türkiye Makine sektörü 

ihracatı içerisindeki payı yüzde  8,9 olup, Türkiye genelinde 4. Sırada yer almaktadır. 

Sıra İller 

2015 
İllerin Makine 

İhracatı 
(Milyar Dolar) 

2015 
İllerin Türkiye Makina 

İhracatı İçersindeki Pay 
(%) 

1 İstanbul 3,4 38,60% 

2 Ankara 1,4 16,40% 

3 Bursa 0,87 10,00% 

4 İzmir 0,77 8,90% 

5 Kocaeli 0,49 5,70% 

6 Konya 0,42 4,90% 

7 Gaziantep 0,14 1,60% 

8 Eskişehir 0,13 1,50% 

9 Hatay 0,11 1,20% 

10 Sakarya 0,09 1,00% 

Kaynak: TÜİK 2014 

SAHA ANALİZİ BULGULARI  

Coğrafya ve Faktör Koşulları 

Saha görüşmelerinde işletme temsilcilerine “İAOSB’de yer almanın avantajları nelerdir?” diye 

sorulduğunda, işletmelerin yüzde 50’si “Altyapı Olanaklarını” ilk sırada, yüzde 23’ü “Lojistik maliyet, 

ulaşım kolaylığı” unsurunu ikinci sırada, yüzde 18’i ise “Tedarikçilerin Yakınlığı” konusunu üçüncü 

sırada belirtmiştir. Görüşmeler sırasında İAOSB “Burada insanın ufku açılıyor.”, “İAOSB, sanayi 

bölgelerinin Paris’i gibidir.” cümleleri ile tanımlanmıştır. Temsilcilerin yüzde 72’si tüm taşıma ve 

yerleşim masrafları karşılansa dahi, firmasını Türkiye’nin başka bir yerine taşımayı düşünmemektedir. 

Taşımama nedeni olarak yüzde 40 “Altyapı kalitesinin diğer bölgelere göre daha iyi seviyede olması” 

konusunu vurgulamıştır. Hatta İzmir’in marka algısının uluslararası arenada Türkiye’nin önüne geçtiği 

konusunda açıklamalar yapılmıştır. Diğer taraftan “Türkiye’deki hangi yer sizin sektörünüzde yapılan 

iş için en iyi yerdir?” sorusuna yüzde 42 oranında İzmir dışında bir adres gösterilmiştir. Adres 

gösterenlerin yüzde 75’i müşteriye yakınlık ve ticaret avantajı konuları dolayısıyla İstanbul’u 

belirtmiştir.  
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Sektörde teknolojinin yerinin belirlenmesi amacıyla yöneltilen sorulara alınan yanıtlar ışığında, 

firmaların yüzde 88’i, 2014-2016 yılları arasında yeni makine yatırımı yapmış olduğunu belirtmiştir. 

2016 yılında firma başına düşen ortalama yeni makine yatırımı 1 milyon 644 bin 800 TL, makine 

bakımı harcaması ise 147 bin 85 TL olmuştur. Geçmiş yıllarda yapılan saha analizi bulguları ile birlikte 

değerlendirildiğinde sektör, Plastik ve Gıda-İçecek Sektörlerinin arkasından üçüncü teknoloji yoğun 

sektör olarak İAOSB’de kendisini göstermektedir. 

Firmaların yüzde 74’ü tam kapasite ile üretim yapmadıklarını belirtmiştir. Kapasite kullanım oranı 

ortalaması yüzde 75 olmuştur. Bu oran ile sektörün Türkiye ortalaması olan yüzde 79,3’ün maalesef 

gerisinde yer almaktadır (3). 

Firmaların yüzde 86’sı AR-GE çalışmaları gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların toplam ciroları 

içerisinde yaklaşık yüzde 4,08’lik bir pay aldığını belirtmişlerdir. Raporumuzun, Türkiye bölümünde 

belirttiğimiz gibi, TÜİK’in “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2015” çalışmasına göre; 

Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı 2015 

yılında yüzde 1,06 olmuştur. (4) İAOSB Makine ve Ekipman sektörü yüzde 4,08’lik oranı ile Türkiye 

genelinin oldukça üzerindedir. Geçmiş yıllarda İAOSB’de yapılan saha analizi verileri ile 

karşılaştırıldığında elektrikli teçhizat imalatı sektörünün gerisinde olmasına karşın, diğer sektörlerin 

ilerisinde olduğu görülmüştür. 

İAOSB Sektörleri 
Ar-Ge Harcamasına ciro içerisinde ayrılan pay (%) 

Makine ve 
Ekipman 
(2017) 

Elektrikli 
Teçhizat 
İmalatı       
(2016) 

Kimyasalların 
ve Kimyasal 
Ürünlerin 

İmalatı (2015) 

Tekstil ve 
Hazır Giyim 

(2014) 
Gıda ve İçecek 

(2013) 
Plastik ve 

Kauçuk (2012) 

4,08 5,78 1,78 3,15 1,34 1,96 

Kaynak: İAOSB Sektörel Çalıştay Raporları Saha Analizi Çalışmaları 2012-2016 

İAOSB’de makine ve ekipman sektöründe firma başına düşen ortalama çalışan sayısı 93, mühendis 

sayısı 9, Ar-Ge çalışmalarında görev alan istihdam sayısı 8’dir. Aşağıdaki tabloda 2012-2016 yıllarında 

İAOSB’de yer alan farklı 5 sektörde yapılan saha analizi çalışmalarının verileri ile bu rakamlar 

karşılaştırılmaktadır.  

 

 

 

İAOSB Sektörleri 
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Ortalama değerler 

Makine 
ve 

Ekipman 
(2017) 

Elektrikli 
Teçhizat 
İmalatı       
(2016) 

Kimyasalların 
ve Kimyasal 
Ürünlerin 

İmalatı (2015) 

Tekstil ve 
Hazır 
Giyim 
(2014) 

Gıda ve 
İçecek 
(2013) 

Plastik 
ve 

Kauçuk 
(2012) 

Çalışan sayısı 93 67 47 91 65 105 

Mühendis sayısı 9 9 8 6 4 5 

Ar-Ge çalışmalarında yer 
alan çalışan sayısı 

8 8 7 4 2 2 

Kaynak: İAOSB Sektörel Çalıştay Raporları Saha Analizi Çalışmaları 2012-2016 

 

Mesleki eğitim ihtiyaçları çok farklı konuları kapsamakla birlikte, ağırlıklı olarak kaynakçılık, iş sağlığı 

ve iş güvenliği, satış pazarlama, montaj, CNC programcılığı gibi konulara odaklanmaktadır.  

 

Rekabet Yapısı ve Firma Stratejisi  

Firma stratejisi ve rekabet bağlamı, yerel rekabet türünü ve yoğunluğunu belirleyen kuralları, teşvik 

ve standartları içerir (5). Ayrıca firmalar arası sosyal sermayenin ve işbirliklerinin varlığının 

sorgulandığı bölümdür. 

Saha analizine katılan firmaların yüzde 51’i son 3 yılda firma sayısında bir değişiklik gözlemediklerini 

belirtmiştir. Yüzde 31’i son 3 yılda sektördeki işletme sayısının; mevcut yerel firmaların içerisinden 

doğan işletmeler, yeni girişimciler ve Türkiye’nin diğer bölgelerindeki ulusal yatırımlar aracılığı ile 

arttığını söylemiştir. 

Firmaların yüzde 45’i rekabetin çalışmalarını olumlu yönde etkilediğini, yüzde 34’ü ise olumsuz 

etkilediğini belirtmiştir. Olumlu etki olduğunu düşünen firmalar yoğun olarak kendilerini daha 

rekabetçi olmaya mecbur eden rekabet baskısını hissettiklerini, bu baskı ile katma değerli ve kaliteli 

ürünler ürettiklerini ve rekabetin kendilerine dinamizm kattığını belirtmişlerdir. Öte yandan, diğer 

gruptaki firmalar olumsuz etkilenmenin kaynağı olarak, “firmaların sadece fiyat odaklı rekabet 

etmesi” konusunu belirtmişlerdir.  

Bölgedeki rekabet temelde maliyete dayanmaktadır. Bununla birlikte kalite unsuru maliyeti çok 

yakından takip etmektedir. Öyle ki, saha görüşmeleri sırasında pek çok firma temsilcisi yıkıcı fiyat 

rekabeti ile ürün kalitesini öne çıkaran bir rekabet stratejisi benimseyerek mücadele ettiklerini “Fiyat 

belirleyici olsa da biz kalitemizden ödün vermiyoruz.” cümlesi ile ifade etmişlerdir. Müşterilerinin o an 

için düşük fiyatlı ürünü tercih etseler dahi sonrasında mutlaka ürün kaliteleri dolayısıyla kendileri ile 

çalışmaya başladıklarını açıklamışlardır. Ayrıca, yıkıcı fiyat rekabetinden sıyrılmak için daha özellikli 

ürünler üreterek üst segmentteki firmalar ile rekabet etmeye başlayan işletmeler de mevcuttur. 

Tabloya göre; 37 firmadan, 30 tanesi, «maliyet» unsurunu rekabetin dayandığı ilk 4 unsurdan birisi 

olarak belirtmiştir 
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Kaynak: İAOSB BYS Makine ve Ekipman İmalatı Saha Analizi Çalışması, sektörde rekabeti belirleyen 

unsurlar, 2017 

 

Ana rakipler, Türkiye’nin farklı yerlerindeki firmalar ile Almanya, Amerika, Danimarka, Fransa, 

Hollanda, İtalya, İspanya ve İngiltere’deki gelişmiş ülkelerdeki üreticilerdir.  

Firmaların yüzde 84’ü aile şirketidir. Tek ortaklı ve yabancı sermayeli işletme yapılarının mevcut 

olduğu da görülmüştür. Tüm firmaların web sayfası mevcut olup, yalnızca tanıtım amaçlı 

kullanmaktadırlar.  

34 firmada toplam 47 marka tescili, 32 patent, 11 endüstriyel model, 30 faydalı model mevcuttur. 

Firmaların yüzde 68’i ulusal, yüzde 63’ü uluslararası fuarlara iştirakçi olarak katılmaktadır. Tercih 

edilen fuarlar geniş bir yelpazeye dağılmaktadır. ISK SODEX İstanbul (Uluslararası Isıtma, Soğutma, 

Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı), 

Hannover Messe Uluslararası Sanayi Fuarı, Interpack Dussseldorf, İran Makine Fuarı, Dubai Big Five 

bu fuarlardan sadece birkaçıdır. İşletmelerin bazıları hedef fuarlarını üretim konularına paralel 

belirlerken, bazı işletmeler müşterilerinin üretim konularındaki fuarlara katılmayı tercih etmektedir.  

Kalite belgelerinde ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve CE belgesi en yoğun görülenler olup, 

temsilciler genellikle ürünlerin kendilerine ait özel kalite belgeleri olduğunu vurgulamışlardır. İhracat 

yapılacak ülkenin zorunlu kıldığı belgeleri tamamladıklarını belirtmişlerdir.  

İşletmelerin yüzde 82’si kredi kullandığını, yüzde 51’i işletmenin büyütülmesi yönünde projesi 

olduğunu ifade etmiştir. Büyüme yönündeki proje konuları alansal büyüme, üretim kapasitesinin 

artırılması, ürün çeşitlendirmesi, teknolojik yatırım, makine yatırımı, yeni pazarlara erişim, istihdam 

artışı, kurumsallaşma,  Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulması olarak sıralanmaktadır. 

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

firmaların yüzde 79’u “Firmalar arası işbirliği vardır.” demiştir. İşbirliklerini tedarikçiler, müşteriler ve 

rakipler ile gerçekleştirilenler şeklinde 3 grupta değerlendirmek mümkündür. Tedarikçiler ile 
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gerçekleştirilen işbirliği türleri, ürün ve proses geliştirme, yeni iş fırsatları yaratılması, know-how ve 

teknik bilgi paylaşımıdır. Müşteriler ile AR-GE ve ürün geliştirme konularında işbirlikleri yapılmaktadır. 

Rakipler arasındaki işbirliği türleri ise, iş paslaşması, bilgi ve istihbarat paylaşımı, tamamlayıcı iş 

kollarında birlikte üretim yapılması şeklindedir. Özellikle İAOSB’de “karma OSB yapısında 

olunmasından dolayı iş kollarının zenginliğinin öne çıktığı” ve tamamlayıcı iş kollarında ortak hareket 

edilebilmesini güçlendirdiği izlenmiştir.  

Firmalar, kamusal fonlardan yoğun olarak yararlanmaktadır. İşletmelerin yüzde 84’ü, KOSGEB, 

TÜBİTAK, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İZKA desteklerinin en az 

birinden geçmişte yararlandığını belirtmiştir.  

İşletmelerin yüzde 71’i üniversiteler ile işbirliği yaptığını belirtmiştir. İşbirliği türleri arasında, 

akademisyenlerin bilgi birikimlerinden yararlanılması, ortak proje yapılması, laboratuvar 

olanaklarından faydalanılması, stajyer öğrenci alınması olduğu görülmüştür. Bu işletmelerin yüzde 

30’u ise işbirliği girişimlerinin henüz somut bir çıktıya dönüşmediğini vurgulamıştır. Üniversite 

temsilcileri görüşmeler sırasında, son dönemde TÜBİTAK desteklerinin Ar-Ge çalışmalarının ve bu 

noktada gerçekleştirilen sanayi-üniversite işbirliklerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını 

vurgulamışlardır. Ar-Ge merkezi olmayanların işletmelerin işbirliklerine açık olmaları gerektiğini ve 

şirketlerin kabiliyetlerini birleştirmelerinin önemli olduğunu eklemişlerdir. Tüm eğitim kurumu 

görüşmelerinde, üniversite-sanayi işbirliklerinin başlatılmasında ve geliştirilmesinde itici gücün sanayi 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Müşteri Beklentileri ve Talep Yapısı  

Bu bölümde, müşteri tipolojisi, ana müşteri grupları, müşteri taleplerinin artış azalış yönü, beklentileri 

gibi konular araştırılmıştır.  

Saha analizine katılan firmaların yüzde 82’si son 3 yılda ürünlerine talebin arttığını belirtmiştir. Yüzde 

54’ü büyümenin esas kaynağının “ulusal” olduğunu ifade etmiştir. Yine yüzde 54 oranındaki işletme 

temsilcisi, önümüzdeki 5 yılda uluslararası çalışmalar kaynaklı olarak işletmesini büyütmeyi 

hedeflemektedir.  

Sektörün bütününde ihracat yapan işletme sayısı yüksek olmasına rağmen ortalama olarak üretilen 

ürünlerin yalnızca yüzde 38’i ihraç edilebilmektedir. Geçmiş çalışmaların verileri incelendiğinde, 

İAOSB’de tekstil ve hazır giyim sektörlerinde üretimin yüzde 86’sı (2014 yılı verisi), gıda ve içecek 

sektörlerinde üretimin yüzde 61’i (2013 yılı verisi) ihraç edilmektedir. Mayıs-Temmuz 2010 aralığında 

İAOSB’den farklı sektörlerden 282 firmanın katıldığı “İAOSB Saha Analizi” çalışması sonuçlarına göre 

Bölgedeki firmaların yüzde 77’si ihracat yapmakta olup, makine ve ekipman sektörü bu oranın 

ilerisindedir.  
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İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Romanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Suudi 

Arabistan, İran, Irak, Afrika ülkeleri, ABD, Uzak Doğu, Türki Cumhuriyetler ve hatta Pasifik Ülkeleri yer 

almaktadır.  

 “100 birimlik üretim yapmak için kaç birim ithalat yapıyorsunuz?” sorusuna işletmelerin verdiği 

yanıtların ortalaması yüzde 37’dir.  

İşletmelerin yüzde 80’i B2B satış yapmaktadır. Ana müşteri gruplarının yer aldığı sektörler tarım, gıda, 

kimya, otomotiv, savunma sanayi, inşaat, demir-çelik, turizm, sağlık, arıtma ve çevre teknolojileri gibi 

çok farklı alanlara yayılmaktadır. 

Müşteri beklentilerinin neler olduğu konusu sorgulandığında sırasıyla fiyat, kalite ve kullanım ömrü, 

Ar-Ge, ürün geliştirme, tasarım, teknolojiye uygunluk, satış sonrası hizmet, işin zamanında teslimi ve 

üreticinin güvenilirliği unsurları görülmektedir. Firmalar, satışlar sırasında özellikle ürün konusunda 

müşterilerin bilgisinin yetersizliği, vadelerin uzun olması ve Türkiye’nin dünya genelindeki imajının 

olumlu olmaması konularından kaynaklı olarak sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

İşletmelerin maliyet bileşenlerine bakıldığında, dağılımın aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür. 

 

Kaynak: : İAOSB BYS Makine ve Ekipman İmalatı Saha Analizi Çalışması, İAOSB Saha Analizine katılan 

işletmelerin maliyet bileşenleri, 2017 

İlişkili olduğu ve desteklediği sektörler  

Kritik ve önemli tedarikçi gruplarının metal sanayi, makine ve ekipman sanayi, elektrik-elektronik 

sanayi, kimya sanayi şeklinde olduğu görülmüş olup, başlıca tedarik edilen ürünler sac, demir çelik 

ürünler, döküm, elektronik parçalar, otomasyon malzemeleri, hidrolik pnömatik ürünler, elektrik 

motorları, rulman, bobin vb.dir.  

Saha analizi esnasında görüşülen firma temsilcileri makine ve ekipman sektörünü destekleyen ve 

çevreleyen endüstrilerin sırasıyla; metal sektörü, elektrik-elektronik, tarım, gıda sektörü, lojistik, 

plastik, çevre teknolojileri, kimya, inşaat, otomotiv, turizm, sağlık, finans, telekomünikasyon, tekstil 
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sektörü olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sektörlerde yaşanacak olumlu gelişmelerden sektörün olumlu 

yönde, olumsuz gelişmelerden ise olumsuz yönde etkileneceğini ifade etmişlerdir.  

İAOSB’deki firma temsilcilerinin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlar arasında, EBSO, Ege 

İhracatçı Birlikleri, Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), İzmir Ticaret Odası 

(İZTO), Makine İmalatçıları Birliği (MİB), Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Türk Tarım Alet ve 

Makineleri İmalatçıları Birliği’nin (TARMAKBİR) isimleri sayılmıştır. 

 

ÇALIŞTAY  

Çalıştay katılımcıları ile masa başı çalışmalar sırasında belirlenen ve saha analizinde belirtilen 

sektörün sorunları konusunda görüşülmüş, sektörün önünde bulunan ve gelişimini engelleyen 

problemler, ortak sorunlar belirlenmiştir. Bu ortak sorun alanları; Üretim, Satış, Finansman-Destek ve 

Teşvikler, Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon, İnsan Kaynağı ve Eğitim olmak üzere 5 ana başlıkta 

toplanmıştır. Katılımcılar tarafından bu ana başlıklar altında yer alan sorunlar önem ve kritiklik 

konularına göre oylanarak önceliklendirilmeleri yapılmıştır. Bu çalışmaya göre ana sorun alanları 

altında ifade edilen sorunlar ve parantez içinde aldıkları oy sayıları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. 
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ÜRETİM (28) 
Sipariş büyüklüklerinin giderek küçülmesi (4) 
Yerli üreticilerin ithal malzemelerin montajına dayalı üretimi benimsemesi (4) 
Üretim hatlarının kapasitesinin artırılması ihtiyacı (2) 
Düşük adetlerde esnek üretim yapacak talaşlı imalat yapan firmaların sayısının azlığı (5) 
Haksız rekabet / Merdiven altı üretim / Kayıt dışılık (10) 
Sektörün ithalat bağımlılığı (2) 
Bazı spesifik üretim konularında iç pazarda yabancı üreticilerin hakim olması (Kartezyen robot 
üretimi gibi) (1) 

FİNANSMAN, DESTEK ve TEŞVİKLER (9) 
Ar-Ge çalışmalarının finansmanında güçlük çekilmesi (4)  
Ar-Ge çalışmalarına yeterli teşvik verilmemesi (0) 
Daha çok işletmenin yararlandırılması hedefi nedeniyle işletmelerin ihtiyaç duydukları boyutta 
desteğe erişememesi (4) 
Rutin testlere, her yapılışında destek verilmemesi (1) 
İhracat personeline yönelik destek eksikliği 0 
Bölgesel teşvik yapısı 0 

SATIŞ (21) 
Müşterilerin satın aldıkları ürünler konusunda teknik bilgisinin eksikliği (7) 
Müşterilerin kaliteye önem vermemesi (0) 
Satış fiyatını müşterinin belirliyor olması (2)  
Yıkıcı fiyat rekabeti (0) 
Kalitesiz ürünlerin piyasa fiyatlarını olumsuz etkilemesi (6) 
İç pazarda müşterinin yerli ürün tercih etmemesi (0) 
Alacak sigortasının Türkiye'deki firmalarda etkin bir şekilde uygulanamaması (0) 
Türkiye’nin dünya genelindeki olumsuz imajı (2) 
Kur değişimleri (1) 
Pazarlama çalışmalarının eksikliği (3) 

AR-GE  & TEKNOLOJİ & İNOVASYON (15) 
Teknolojik açıdan Avrupalı rakiplerin gerisinde olunması (1) 
Soğutma sanayi teknolojisinin Türkiye'de üretilmemesi (0) 
İşletmeler tarafından inovasyonun tam olarak anlaşılamaması (5) 
Sektörde Ar-Ge ihtiyacının süreklilik arz etmesi (0) 
İşletmelerin Ar-Ge çalışmaları konusundaki çekingenliği (3) 
Proje yazma kültürünün eksikliği (6) 

İNSAN KAYNAĞI & EĞİTİM (38) 
Nitelikli beyaz yaka ve teknik okul mezunu çalışan eksikliği (15) 
Nitelikli Ar-Ge personelinin sayısının yetersizliği ve ücretlerinin yüksekliği (0) 
Satışta çalışan kişilerin teknik bilgilerinin yetersizliği (3)  
Tamamlayıcı iş kollarında ortak iş yapabilme kültürünün eksikliği (3) 
Sektör genelinde Türkçe literatür bilgisi eksikliği (0) 
Üniversitelerde teknik bilgi ve ilgi eksikliği (4) 
Akademisyenlerin bilgi ve yaklaşımının teorik kalması (4) 
Çalışanların küçük ücret artışları için firma değiştirebilmesi (0) 
Yönetimde vizyoner bakış açısı eksikliği (0) 
Üniversite mezunlarının yabancı dil + teknik yabancı dil bilgisine sahip olmaması (6) 
Sanayi ve mesleki teknik eğitim arasındaki işbirliği eksikliği (3) 
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Üretim 

Bu grupta yapılan görüşmelerde,   “haksız rekabet/merdiven altı/kayıt dışılık” konusu önemli bir 

sorun olarak ortaya çıkmıştır. Ulaşılması gereken hedefler aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

1. Sektörde yaygın olduğu belirtilen merdiven altı ve kayıt dışı üretimin rekabet edemeyeceği bir 

alanda yer almak için Ar-Ge’ye dayalı, farklılaştırılmış, müşteriye ve çevreye yönelik özel ve 

benzersiz faydalar içeren daha teknik ürünler üretilmesi. 

2. Merdiven altı ve kayıt dışı üretim gibi sektörün ortak sorunlarının üzerine gidilebilmesi ve 

çözüm getirilebilmesi için sektörünün temsil gücünün artırılması. 

3. Makine üreticilerinin ürünlerini, fiziksel özelliklerinin yanı sıra ürün ve kullanıcı eğitimleri, 

yaşam boyu servis vb özellikleri ile daha geniş bir tanım ile ve daha bütünsel olarak görmesi.  

 

Finansman, Destek ve Teşvikler 

Bu grupta yapılan görüşmelerde,   “Ar-Ge çalışmalarının finansmanında güçlük çekilmesi” ve “Daha 

çok işletmenin yararlandırılması hedefi nedeniyle işletmelerin ihtiyaç duydukları boyutta desteğe 

erişememesi” konuları en önemli sorunlar olarak öne çıkmıştır. Bu sorunların giderilmesi için 

belirlenen hedefler aşağıdaki gibidir; 

 

1. Destek mekanizmalarının politika aracı yapılmasının önüne geçilmesi, suistimallerin 

önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılarak ağır cezai yaptırımların uygulanması, farklı 

kurumlarla entegre sistemler kurarak, otokontrol mekanizmasının devlet tarafından 

geliştirilmesi. 

2. Devletin, özel çalışma birimleri kurularak firmaların Ar-Ge çalışmalarını daha yakından analiz 

etmesi, raporlaması ve desteklemesi. 

3. Firmalara devlet destek, hibe programları başvuruları için proje yazma eğitiminin ücretsiz 

sağlanması. 

4. Firmaların kendi bünyesinde Ar-Ge ve proje yazma kültürünü oluşturmayı hedef edinmesi, bu 

amaçla firmaların çalışanları motive edici eğitimler tasarlaması, çalışanların öneri 

geliştirmelerini teşvik edici süreçleri kurgulaması. 

 

 

Satış  
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Satış grubunda yapılan görüşmelerde; “Müşterilerin satın aldıkları ürünler konusunda teknik bilgisinin 

eksikliği”, “Kalitesiz ürünlerin piyasa fiyatlarını olumsuz etkilemesi” konularının en önemli sorunlar 

olduğu ifade edilmiştir. Bu sorunların giderilmesi için belirlenen hedefler şöyle belirlenmiştir: 

1. Müşterilerin satın aldıkları ürünler konusundaki teknik bilgi eksikliğinin giderilmesi için, 

sanayiciyi hem üretici hem de tedarikçi olarak düşünmek gereklidir. Satış ve pazarlama 

konuları birbirinden ayrılmalı, personele bu iki konuyla ilgili olarak kurum içi eğitimler 

verilmelidir.  

2. Kalitesiz ürünlerin piyasa fiyatlarını olumsuz etkilememesi için merdiven altı imalatçıları 

engelleyici politikalar geliştirilmelidir. İthal makine girdilerinin var olan standartlarına 

uygunluğunu denetleyecek personel alımının devlet tarafından zorunlu kılınması ve teşvik 

edilmesi. 

3. Müşterinin satış fiyatları üzerinde belirleyici olmasını engellemek için markalaşmak ve üretim 

maliyetini doğru çıkarmak gereklidir.  

 

AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon  

Bu grupta yapılan görüşmelerde; “Proje yazma kültürünün eksikliği”, “İşletmeler tarafından 

inovasyonun tam olarak anlaşılamaması”, “İşletmelerin Ar-Ge çalışmaları konusundaki çekingenliği” 

konuları en önemli sorunlar olarak görülmüştür. Bu sorunların çözülmesine katkı sağlayacak 

hedeflerin aşağıdaki gibi olduğu ifade edilmiştir. 

1. Öğrencilerin üniversiteden mezun olurken bir kamu kaynağına başvuru dosyası 

hazırlayabilecek bilgi birikimine sahip olarak mezun olması, 

2. İşletme içerisinde inovasyon atmosferinin oluşturulması, inovasyon atmosferine katılımcılığın 

arttırılması için bilinirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması,   

3. AR-GE çalışmaları yapmalarına rağmen bu çalışmalar için kamu kaynağına başvurmayan 

işletmeler için devlet tarafından mekanizmaların kolaylaştırılması, 

4. AR-GE desteklerine ilk defa başvuracak işletmeler için başvurusu kolaylaştırılmış, prosedürü 

ve evrak yükü azaltılmış bir destek programı oluşturulması,  

 

İnsan Kaynağı ve Eğitim  

Önceliklendirmede en çok puanı bu konu başlığı almıştır. Yapılan değerlendirmede yukarıda 

tanımlanan sorunların giderilmesinde aşağıda ifade edilen hedeflerin yararlı olacağı 

değerlendirilmiştir. 

1. Üretimde en çok ihtiyaç duyulan teknik ara eleman sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar 

yapılması. 

2. Üniversite mezunlarının teknik yabancı dil bilgisi eksikliğine yönelik çalışmalar yapılması. 
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3. Üniversite ve sanayici işbirliklerini artırmaya ve akademisyenlerin bilgi ve yaklaşımlarındaki 

teorikliği gidermeye yönelik faaliyetler. 

4. Tamamlayıcı iş kollarında ortak iş yapabilme kültürünün eksikliğini gidermeye yönelik 

çalışmalar. 
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