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İAOSB FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATI (MAKİNE VE TEÇHİZAT HARİÇ) 

SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI 

ÇALIŞMANIN ARKA PLANI  

Çalışmanın Amacı 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetimi tarafından, Bölgemizde yer alan sektörlerin 

performans ve gelişim noktalarını tespit etmek, sektörlerin rekabet güçlerine katkı sağlamak amacıyla 

sektörel çalıştaylar gerçekleştirmekteyiz. Sektörel çalıştaylar aracılığı ile sektörün mevcut durumunun 

İAOSB, Türkiye ve İzmir genelinde incelenmesi, sektörü ileriye taşıyacak stratejilerin, güncel küresel 

unsurların neler olabileceğinin tartışılması ve Katılımcılarımızın firma stratejilerine fayda sağlayacak 

projelerin belirlenmesine yönelik referans bir çalışma hedeflenmektedir.  

2009 yılından bu yana gerçekleştirilen sektörel çalıştaylar; Makine-Metal Döküm, Plastik ve Kauçuk, 

Gıda ve İçecek, Tekstil ve Hazır Giyim, Kimyasal Ürünlerin İmalatı, Elektrikli Teçhizat, Başka Yerde 

Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman sektörlerine yöneliktir. 13 Eylül 2018 tarihinde, NACE Rev.2-

Kod:25- Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine ve Teçhizat Hariç) Sektörü’ne yönelik olarak 

çalıştay gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın Kapsamı 

4 aşamadan oluşan çalışma, İAOSB’de 93 parselde faaliyette bulunan 65 firmayı kapsamaktadır. 

Çalışmalara, 2018 Haziran ayı içinde başlamış olup, belirtilen aşamalar tamamlanmıştır.  Aşamalar 

sırasıyla;  

 Sektör hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan masa başı araştırmalar,  

 İAOSB firmaları ve kurumlar ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler, 

 13 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen, saha analizi aracılığı ile saptanan ortak sorunların 

önceliklendirildiği, çözümlerine yönelik faaliyetlerin tartışıldığı çalıştay organizasyonu, 

 İAOSB Haber Dergisinde yayınlanan çalıştay raporudur. 

Çalışmanın Yöntemi 

Çalışma kapsamında irdelenecek sektörün belirlenmesinde NACE sınıflamasından yararlanılmaktadır. 

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

sistemdir. İktisadi faaliyet sınıflamasında 2009 yılına kadar NACE Rev.1 kullanılmış, 2010 yılından 

itibaren ise NACE Rev.2’ye geçilmiştir. (1) 

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

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

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

neden bazı ülkelerde kurulmuş bazı şirketlerin sürekli inovasyon yapabildiğine, neden kıyasıya 

iyileştirme peşinde koşarak, daha da gelişmiş rekabet üstünlüğü kaynakları aradıklarına, 4 unsur 

çerçevesinde yanıt vermektedir. Bu unsurlar; coğrafya ve faktör koşulları, firma stratejisi ve rekabet 

yapısı, talep koşulları, ilişkili ve destekleyici sektörlerdir. (2) 

Belirtilen bu unsurlar, sadece sektör temsilcileri ile değil, o sektöre yönelik bilgi üreten, eğitim veren 

kurumlar ve sivil toplum örgütleri gibi destekleyici mekanizmaların faaliyetleri ve devletin rolünüde 

dahil edilerek, bütünsel değerlendirilmektedir.  

 

SEKTÖRE GENEL BAKIŞ 

Fabrikasyon Metal ürünleri imalatında faaliyet gösteren işletmeler, oldukça geniş bir yelpazede yer 

alan son kullanıcılar dahil, aşağıda detaylandırılan tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu komponent olarak 

tanımlanan parçalar ya da yarı mamullerin üretimini gerçekleştirmektedir.  

Bölgemizde 65 firmanın iştigal konusu olan NACE Rev.2-Kod:25, Türkiye’de olduğu gibi dünya içinde 

lokomotif sektör olan “makine sektörünün” tamamlayıcı konumunda olup, otomobil, elektronik ve 

inşaat sektörlerini destekleyen pek çok orta büyüklükteki işletmeden oluşmaktadır. Belirtilen 

sektörlere ek olarak; enerji, savunma sanayisi, havacılık, gemi inşası, demir yolu, gibi pek çok sanayi 

koluna girdi sağlamakta, iş ortağı olarak bütünleşik çalışmaktadır.  

NACE Rev.2-Kod:25- Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine ve Teçhizat Hariç); "saf" metal 

ürünlerin (metal parçalar, fıçı, varil benzeri muhafaza kapları gibi…) imalatı ile hareketli parçalarla 

çalışan, mekanizmalarında, elektrik, elektronik veya optik tasarımların olduğu ürünlerin (bazen 

diğer materyaller eklenerek) daha karmaşık mekanizmalara dönüştürülmesine yönelik bağlantı 

veya montaj ürünlerinin imalatını kapsamaktadır. (3) 

Ayrıntılı incelendiğinde; NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre sektör, üçlü düzeyde “8 alt gruba” 

ayrılmaktadır. Dörtlü düzeyde ise “17 alt sınıftan” oluşmaktadır. Bu kapsamda, sektör aşağıda yer 

aldığı gibi gruplara ve sınıflara ayrıştırılmaktadır. Tabloda “gruplarda” İAOSB özelinde kaç firmanın yer 

aldığı belirtilmiştir.  
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GRUP  SINIF  AÇIKLAMASI 

İAOSB  
YER ALAN  

FİRMA 
SAYILARI 

25.1   Metal yapı malzemeleri imalatı  11 

  25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı 
   25.12 Metal kapı ve pencere imalatı 
 25.2   Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı 5 

  25.21 Merkezi ısıtma radyatörleri, sıcak su kazan imalatı 
   25.29 Metal tank, rezervuar, konteyner imalatı  
 25.3   Buhar jeneratör imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları 0 

  25.30 Buhar jeneratör imalatı 
 25.4   Silah ve Mühimmat İmalatı 0 

  25.40 Silah ve mühimmat imalatı  
 25.5   Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskınlanması 1 

  25.50 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, yuvarlanması 
 25.6   Metallerin işlenmesi, kaplanması 24 

  25.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması 
   25.62 Metallerin makinede işlenmesi 
 25.7   Çatal bıçak takımı ve diğer kesici aletler  7 

  25.71 Çatal bıçak takımları, diğer kesici aletler  
   25.72 Kilit ve menteşe imalatı  
   25.73 El aletleri, takım tezgah uçları, testere ağızları  
 25.9   Diğer fabrikasyon metal ürünleri 17 

  25.91 Çelik varil ve benzer muhafaza ürünlerin imalatı   

  25.92 Metal hafif paketleme malzemeleri imalatı   

  25.93 Tel ürünlerin, zincir ve yayların imalatı   

  25.94 Bağlantı malzemeleri ve vida makinesi ürünleri imalatı   

  25.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer metal ürün imalatı   

25 TOPLAM 65 
Kaynak: TÜİK, NACE Rev.2- Ekonomik Faaliyet Sınıflaması 

Üretimde teknoloji kullanımı irdelendiğinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 

yayınlanan, Avrupa İstatistik Ofisi “Eurostat” kurumunun verilerine göre sektör, “orta-düşük 

teknoloji” yoğunluğuna sahiptir. Yalnızca, 25.4 grubu olan “silah ve mühimmat imalatı” orta-yüksek 

teknoloji yoğunluğuna sahiptir. Buhar jeneratörü üretiminde ve silah imalatında, piyasada kısıtlı 

sayıda üreticinin bulunduğu ve bu üreticilerin birbirlerinin karar ve davranışlarından etkilendiği piyasa 

yapısı olarak “oligopol” olarak tanımlanan bir yapının olduğunun vurgulanması önem teşkil 

etmektedir.  

Yapılan araştırmalar; dünya ve Türkiye’de metal üretimi yapan firmaların karşılaştıkları önemli 

zorluklardan birinin; müşterilerin talep ettiği ürün çeşitliliğini sağlayacak ya da yüksek adetlerde 
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üretim talebine yanıt verecek süreç ve esnek üretim koşullarının oluşturma zorluğu olduğunu 

göstermektedir. 

Bu kapsamda sektöre ilişkin ekonomik verileri; dünya, Türkiye, İzmir ve İAOSB özelinde incelemeden 

önce, sadece fabrikasyon metal ürünleri imalatı sektörüne değil, tüm farklı sektörlerin dünyada 

gelişimini etkileyen küresel eğilimler hakkında bilgiler paylaşmak önem teşkil etmektedir.  

2013 yılında “Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı” (UNIDO) tarafından yayınlanan, “Küresel 

İmalat Sektörlerinde Yükselen Eğilimler” (Emerging Trends In Global Manufacturing Industries) 

raporunda göre firmalar tarafından üzerinde çalışılması gereken noktalar belirtildiği şekildedir. (4) 

 Tüm küresel eğilimlerin takip edilmesi, 

 Metal işleme sektöründe başarının anahtarı, özellikler farklı teknolojilerin kullanıldığı, 

Biyoteknoloji, Nano teknoloji, Mikro teknoloji, Bilgi ve iletişim/haberleşme teknolojisi ve ileri 

malzemeler dahil olmak üzere, tüm değer zinciri ögelerine hakim olunması, 

 Bilimsel gelişmelerin, yakın gelecekte metal işleme sektöründe bir şekilde kullanılacağı 

düşünülerek yakından takip edilmesi, 

 Fırsatları değerlendirmek amacıyla, küresel bazda hızlı gelişen diğer sektörler, metal işleme 

sektörü ile nasıl ilişkilendirilebilir arayışında ve anlayışında olunması, 

 Firmaların, AR-GE faaliyetlerine ait geri dönüşleri daha hızlı alacakları akılcı yer tercihleri 

yapmaları, 

 Çin’ in metal işleme ve diğer sektörlerde, tek başına hem en büyük pazar, hem de en büyük 

üretici olarak değerlendirilmesi, 

 Dünya ticaret dengelerinin Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri ekseninde ciddi boyutlarda 

büyüdüğü dikkate alınarak, değişen ve gelişen bu çevrim içinde bulunabilmeyi 

değerlendirilmesidir. 

Aynı zamanda, rapora göre gelecekte “rekabetçi üretimi” sağlayacak unsurlar üzerinde durularak, 

değişen talep, ürün ve süreçlere hızlı adaptasyon için gereken, “Yenilikçilik” anlayışının, sürdürülebilir 

bir yönetim tarzı olarak ele alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu kapsamda, bu anlayışı 

tanımlayan “Sürdürülebilir Yenilikçilik Yönetiminin” eğilimleri açıklanmıştır. Sırasıyla;  

 Dağınık/Dağıtılmış imalat  

 Hızlı cevap veren imalat  

 Kompleks imalat  

 Kişiselleştirilmiş imalat, (müşteri isteğine göre) 

 İnsan merkezli imalat, (geleceğin otomasyon sistemlerini yönetebilecek iş gücü ve bu iş 

gücüne sağlanmış güvenli iş ortamları) 
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 Sürdürülebilir ve yenilikçiliğe açık imalat  

 
 
 

Dünyada Sektör 

Dünya Bankası verilerine göre; 2016 yılında, sektörün dünya ihracatı 900 milyar Dolar olarak 

gerçekleşmiş olup, toplam dünya ihracatı içindeki payı yüzde 6,4’dür.  

 Yıllar   
Dünya Toplam İhracatı 

(Trilyon Dolar) 
Dünya 25 NACE İhracatı 

(Trilyon Dolar) 
Oran  
(%) 

2015 16 1,08 %6,7 

2016 14 0,90 %6,4 

Kaynak: Dünya Bankası 

 

Türkiye’de Sektör 

NACE sınıflamasına göre imalat sanayisi içinde yer alan, “Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine 

ve Teçhizat Hariç)” sektörünün Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı verilerine göre üretim değeri, 

imalat sanayi üretim değerinin yüzde 6’sıdır.  

Türkiye ölçeğindeki işletme sayısı, istihdam sayısı, AR-GE harcaması ve dış ticaret verilerine 

baktığımızda; 

İşletme Sayısı, İstihdam: 

Türkiye’de markalaşmış, ihracat yapan alanında öncü firmaların yanında küçük ölçekli KOBİ’lerde yer 

almaktadır. Araştırma raporlarına göre; metal sektörü üyesi KOBİ’lerin hemen hemen tamamı yurt 

içine imalat yapan, düşük kar marjları ile çalışan, küçük işletme grupları ya da bireysel hareket eden 

işletmelerdir. Sektörde, küçük ölçekli imalatçılarımız başta otomotiv ve makine imalat sektörü vb. 

sektörlerde ana imalatçı fabrikalara fason imalatlar yapmaktadırlar. Fason imalat yapmak sureti ile 

düşük kar marjları ile çalışmak söz konusu olabilmektedir. (3-5-6-7-8) 

 

2015 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri verilerine göre; Türkiye 

genelinde sektörde, yaklaşık 60 bin işletme mevcut olup, bu işletmelerde 333 bin kişi istihdam 

edilmektedir. Bu rakamlar ile sektör, imalat sanayindeki işletmelerin yüzde 16’sına, çalışanların ise 

yüzde 9’una sahiptir. 
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Sektördeki işletme yapısı, Türkiye’de bulunan tüm girişimlerin ölçek yapısı ile paralellik 

göstermektedir. Sektöre ışık tutması açısından, Türkiye’de yer alan, Avrupa Topluluğunda Ekonomik 

Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev.2 bazında; tarım sektöründen, eğitime, inşaat 

sektöründen, kültür sanat eğlenceye vb. tüm girişimlerin ölçek yapısı belirtildiği şekildedir.  

TÜİK İş Kayıtları Girişim Sayıları Çalışması 2013 yılı verilerine göre; 0-9 çalışana sahip mikro işletmeler, 

toplamın yüzde 94’ünü; 10-49 çalışana sahip küçük işletmeler, toplamın yüzde 5’ini ve 50-249 

çalışana sahip orta ölçekli işletmeler, toplamın yüzde 1’ini oluşturmaktadır. 

 

 

Kaynak: TÜİK, İş Kayıtlarına Girişim Sayıları Çalışması  

 

 

Dış Ticaret Rakamları 

Türkiye’nin “NACE Rev.2-Kod:25” başlığı altında en yoğun ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında; 

Almanya, İngiltere, Irak ve İtalya yer almaktadır. 

 

TÜİK İHRACAT İTHALAT 

Yıllar  
Türkiye 

Toplam İhracatı 
(Milyar Dolar) 

25 NACE Sektör  
(Milyar Dolar) 

Türkiye 
İhracatı 

İçindeki Payı 
(%) 

Türkiye Toplam 
İthalatı 

(Milyar Dolar) 

25 NACE Sektör  
(Milyar Dolar) 

Türkiye 
İçindeki Payı 

(%) 

2015 144 6,5 %4,5 207 4,2 %2,0 

2016 143 6,1 %4,3 199 4,6 %2,3 

2017 157 6,8 %4,3 234 4,2 %1,8 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı 

Mikro Ölçekli; 
%94 

Küçük Ölçekli; 
 %5 

Orta Ölçekli;  
%1 

Türkiye'deki Tüm İşletmelerin Ölçek Yapısı 

Mikro Ölçekli  

Küçük Ölçekli  

Orta Ölçekli 
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Sektörün rakamları, Türkiye’nin geneli ile kıyaslandığında, sektördeki ihracat, ithalattan daha fazla 

olup, sektörün dış ticaret fazlası vermesi önem teşkil etmektedir. 2017 yılı sektör ihracatının 

Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 4,3 iken, sektörün ithalat hacminin Türkiye toplam 

ithalat hacmi içindeki payı yüzde 1,8’dir.  

Yine TÜİK verilerine göre; 2017 yılında “alt grupların” ihracattan aldıkları paylara baktığımızda; Başka 

Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (%46), Metal Yapı Malzemeleri 

(%19), Metal Tank, Rezervuar ve Muhafaza Kapları İmalatı (%15), Çatal Bıçak Takımı, Diğer Kesici 

Aletler-El Aletleri (%15), Silah ve Mühimmat (%4), Buhar Jeneratörü (%1)’dir. 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, 2017 

 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı %  (ihracat/ithalat)*100 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (karşılama oranı); kısaca ithalatın ne kadarının ihracat geliri ile 

karşılandığını göstermektedir. Oran; hem ülkeler arası karşılaştırmalarda hem de bir ülkenin ve söz 

konusu ülkedeki bir sektörün farklı zaman aralıklarındaki dış ticaret performansını ölçümlemek ve 

kıyaslamak için kullanılmaktadır.  

Bu kapsamda; sektörün yıllar itibari ile karşılama oranına baktığımızda 2017 yılında Türkiye’de 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66 iken, sektör için bu oran yüzde 170 olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılında, Türkiye, ithalat için gerekli dövizin sadece %67’sini ihracat gelirinden karşılarken sektör 

Diğer 
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Ürünleri; 46% 
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Malzemeleri ; 19% 

Tank, Rezervuar 
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için durum tam aksine gerçekleşmiştir. Sektör, 100 dolarlık ithalata karşılık 161 dolarlık ihracat geliri 

yaratmıştır.  

 

 

 

 

 

 

İhracatın İthalatı  

Karşılama Oranı (%) 

 

Türkiye  

(%) 

Sektör  

(%) 

2015 70 154 

2016 72 132 

2017 67 161 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı 

AR-GE Rakamları 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı AR-GE faaliyetleri araştırması kapsamında, Türkiye’de 2016 

yılı Gayri Safi Yurtiçi AR-GE harcamasının, GSYİH içindeki payı yüzde 0,94’dür. Türkiye’nin 2023 hedefi 

yüzde 3’dür.  

 

Kaynak: TÜİK 

 

% [DEĞER] 
% [DEĞER] 

%[DEĞER] 

0,6 
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2016 yılı için Türkiye AR-GE harcaması 24 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, bu büyüklük içinde 

“kamu, ticari kesim ve üniversitelerin” AR-GE harcamaları yer almaktadır. AR-GE harcamalarında 

imalat sanayisinin payı yüzde 30 olup yaklaşık 7 milyar TL’dir.  

İmalat Sanayi içerisinde yer alan NACE Rev.2-Kod:25 “Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine ve 

Teçhizat Hariç)” sektörünün 2016 toplam AR-GE harcaması 619 milyon TL’dir. İmalat sanayi içerisinde 

AR-GE harcaması gerçekleştiren 5. imalat sektörü olup yüzde 9’luk paya sahiptir. 

 

 

 

 

NACE Sınıfı 

2016 yılı İmalat Sanayi Sektörlerinin 
AR-GE Harcaması  

Sektörlerin İmalat Sanayi AR-
GE Harcaması İçindeki Payı 

(TL) (%) 

26-Bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı 
 1,747 %24 

29-Motorlu kara taşıtı, treyler 
(römork) ve yarı treyler (yarı römork) 
imalatı 
 1,670 %23 

30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 
 933 %13 

27-Elektrikli teçhizat imalatı 
 662 %9 

25-Fabrikasyon metal ürünleri 
imalatı (makine ve teçhizat hariç) 
 619 %9 

28-Başka yerde sınıflandırılmamış 
makine ve ekipman imalatı 
 566 %8 

19-20 Kök kömürü ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri, kimyasalların ve 
kimyasal ürünlerin imalatı 
“5429 sayılı Kanun gereği gizlilik 
ilkesine göre birleştirilerek 
verilmiştir.” 
 360 %5 

21-Temel eczacılık ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 
 219 %3 

Kaynak: TÜİK 
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BSTB 2018 AR-GE merkezi araştırma raporuna göre; Türkiye’de bulunan 942 AR-GE merkezinin 74 

tanesi İzmir’de olup, bu merkezlerin 22’i İAOSB bünyesinde yer almaktadır. 22 AR-GE merkezinden 2 

tanesi NACE Rev.2-Kod:25 sektöründe faaliyet göstermektedir. 

 

Kapasite Kullanım Oranı: (KKO) 

KKO; bir üretim biriminin belirli bir dönemde fiilen gerçekleştirdiği üretim miktarının fiziki olarak 

üretebileceği en yüksek miktara olan oranını göstermektedir.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayi geneli ve alt sektörleri kapsamında çalışan 

işyerlerine her ay uyguladığı “İktisadi Yönelim Anketi’ne” verilen cevaplara göre, KKO raporunu 

hazırlamaktadır. Bu kapsamda; KKO, ankete katılan işyerlerinin bildirdikleri fiziki kapasitelerine göre, 

fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur. 

Merkez Bankası 2017 verilerine göre; sektörde kapasite kullanım oranı yüzde 72 olarak gerçekleşmiş 

olup, Türkiye’nin kapasite kullanım oranı gibi yüzde 70 bandındadır. 

 

 

Kaynak: TCMB, Yıl Bazında Ortalama KKO 

 

İzmir’de Sektör 

TÜİK 2017 yılı verilerine göre; İzmir’in toplam ihracatı yaklaşık 9 milyar dolardır. Sektör ihracatının, 

İzmir ihracatı içindeki payı yaklaşık yüzde 8,7 olup, bu rakamın içinde 25 NACE dışında, belirtilen ürün 

fasılları da bulunmaktadır. Bu ürün fasılları sırası ile; makinalar, mekanik cihazlar, nükleer 

reaktörlerdir. 
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2015 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de sektörde bulunan 60 bin işletmenin yaklaşık yüzde 7’si olan 4 

bin işletme İzmir’de bulunmaktadır. Sektörde çalışan 333 bin kişinin yaklaşık yüzde 7’si olan 24 bin 

kişi İzmir’de çalışmaktadır.  

 

 

İAOSB SAHA ANALİZİ BULGULARI  

Saha çalışmasına katılan 38 İAOSB firmasına, raporun yöntem başlığında belirtilen metodoloji 

kapsamında aktarılan 4 ana başlıktaki sorular yöneltilmiştir. Ayrıca; firmaların, devlet, bilgi üreten 

eğitim veren kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkileri değerlendirilmiştir. 

 

Coğrafya ve Faktör Koşulları 

“İAOSB’de yer almanın avantajları nelerdir?” diye sorulduğunda; işletmelerin yüzde 41’i “Altyapı 

Olanakları”, yüzde 15’i ise “Müşterilerin Yakınlığı" unsurlarını ilk 3 sıradan birine yerleştirmiştir. 

Temsilcilerin yüzde 71’i tüm taşıma ve yerleşim masrafları karşılansa dahi, firmasını Türkiye’nin bir 

başka yerine taşımayı düşünmemektedir. “Taşımama nedeni” olarak “Yaşam Kalitesi” ve “Ulaşım 

Kolaylığı” unsuları eşit derecede önem ile ilk sırada yer almıştır. “Türkiye’de hangi yer sizin 

sektörünüzde yapılan iş için en iyi yerdir?” sorusuna verilen yanıtlar arasında özel bir yer ön plana 

çıkmamıştır. İzmir ve İzmir dışı yanıtlar %42 ile eşit orandadır. İzmir, müşteriler ile tedarikçilere 

yakınlığı ve ulaşım kolaylığı konuları açısından olumlu değerlendirilirken, İzmir dışı adres olarak ticaret 

avantajı dolayısıyla İstanbul öne çıkmıştır. 

Sektör genelinde İnsan Kaynaklarının yapısını incelemek amacıyla yöneltilen sorulara alınan yanıtlar 

ışığında, İAOSB’de fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) sektöründe firma başına 

düşen ortalama çalışan sayısının 58, mühendis çalışan sayısı ortalamasının 5, yabancı dil bilen çalışan 

sayısı ortalamasının 6, AR-GE bölümü çalışan sayısı ortalamasının 4 olduğu görülmüştür. Aşağıdaki 

tabloda 2012 yılından bu yana İAOSB’de gerçekleştirilen 7 farklı sektöre ilişkin veriler yer almaktadır. 

Veriler incelendiğinde; fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) sektöründe İAOSB 

makine, elektrik ve kimya sektörlerine göre daha düşük oranda mühendis ve AR-GE ve çalışanı 

istihdamı gerçekleştirildiği görülmektedir. 

 

İAOSB Sektörleri 
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Ortalama değerler 

Fabrikasyon 
Metal 

Ürünleri 
İmalatı 
(2018) 

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 
 

58 93 67 47 91 65 105 

Mühendis sayısı 
 

5 9 9 8 6 4 5 

Ar-Ge çalışmalarında 
yer alan çalışan sayısı 

4 8 8 7 4 2 2 

Kaynak: İAOSB Sektörel Çalıştay Raporları Saha Analizi Çalışmaları 2012-2018 

 

Sektörün mesleki eğitim ihtiyaçları analiz edildiğinde; ağırlıklı olarak üretime yönelik 5S, metal 

işlemeyi ilgilendiren kesim, büküm, boya, kaynak, dik işlem, torna-tesviye gibi konular, ayrıca insan 

kaynakları, sözleşme ve proje yazımı ile yönetici geliştirme konularında eğitimlere ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmiştir.  

Sektör genelinde teknolojinin yerinin belirlenmesi amacıyla yöneltilen sorulara; firmaların yüzde 62’si 

2017 ve 2018 yıllarında yeni makine yatırımı yapmış olduğunu belirtmiştir. 2017 yılında firma başına 

düşen yeni makine yatırımı 1 milyon 381 bin TL, makine bakımı harcaması ise 103 bin TL olmuştur. 

Rekabet Yapısı ve Firma Stratejisi  

Rekabet, firmaların yeteneklerini geliştirerek inovatif olmaya itmesi nedeniyle önemli bir unsurdur. 

Bu kapsamda; firmaların kuruluş amaçları, nasıl yönetildikleri ve belirledikleri stratejiler “rekabet 

bağlamı” açısından önemlidir.   Bu bölümde; firmaların yönetim ve büyüme stratejileri, yerel rekabet 

türleri ve yoğunluğunu belirleyen kurallar üzerinde durulmuş, ayrıca firmalar arası sosyal sermayenin 

ve iş birliklerinin varlığı sorgulanmıştır. (15) 

Saha analizine katılan firmaların yüzde 52’si son 3 yılda firma sayısında artış gözlediklerini belirtmiştir. 

Firma sayısında artış olduğunu belirten firmalar; artışın kaynağını, mevcut yerel firmaların içerisinden 

doğan işletmeler ve Türkiye’nin diğer bölgelerindeki ulusal yatırımlar olarak belirtmişlerdir. 

Firmaların yalnızca yüzde 21’i rekabetin çalışmalarını olumlu yönde etkilediğini belirtirken, ağırlıklı 

olarak kendilerini daha rekabetçi olmaya mecbur eden rekabet baskısını hissettiklerini ifade 

etmişlerdir. Bununla birlikte, işletmelerin yüzde 49’u rekabetin çalışmalarını olumsuz etkilediğini, 

çünkü firmaların sadece fiyat odaklı rekabet ettiklerini ve yıkıcı rekabeti durduracak yerleşik bir iş 

ahlakının bulunmadığını vurgulamışlardır. 
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Bölgedeki firmalarımızın, rekabeti yönetirken oluşturdukları firma strateji ise; temelde kaliteye 

dayanmaktadır. Öyle ki, saha görüşmeleri sırasında bazı firma temsilcilerimiz, benimsenen stratejinin 

firmaya katma değerini “Kalite bize yurtdışından sipariş getirdi.” cümlesi ile ifade etmişlerdir. “Kalite 

yanında pek çok firmamız; “maliyet, ürün geliştirme, etkin pazarlama, termin süreleri, tecrübe, satış 

sonrası hizmet ve stoklu çalışabilme kabiliyetleri anlamında, hem yurtiçi hem de yurtdışı rakiplerinin 

önüne geçtiklerini” belirtmişlerdir.  

Tabloya göre; 34 firmadan 27 tanesi «kalite» unsurunu, 19 tanesi ise “maliyet” unsurunu rekabetin 

dayandığı ilk 3 sıradan birine yerleştirmiştir.  

 

 

Kaynak: İAOSB Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine ve Teçhizat Hariç) Saha Analizi Çalışması, 

Sektörde Rekabeti Belirleyen Unsurlar, 2018 

 

Ana rakipler, Türkiye’nin farklı yerlerindeki firmalardır. İkinci sırayı, düşük maliyetli üretim yapan 

Tayvan, Hindistan, Çin, Mısır gibi ülkeler alırken, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkeler de rakipler arasında 

yer almaktadır.  

Firmaların yüzde 56’sı aile şirketi, yüzde 26’sı çok ortaklıdır. Ayrıca tek ortaklı ve yabancı ortaklı 

işletme yapıları da mevcuttur. Saha analizine katılan işletmelerin yüzde 62’sinde 36 patent, 32 marka 

tescili, 22 faydalı model tescili bulunmaktadır. Firmaların yüzde 41’i ulusal ya da uluslararası fuarlara 

iştirakçi olarak katılmaktadır. Tercih edilen fuarlar geniş bir yelpazeye dağılmaktadır. Ulusal 

fuarlardan bazıları; TÜYAP ve İZFAŞ bünyesindeki yapı, ambalaj, alüminyum, mermer, bağlantı 

elemanları, metal, makine, plastik, inşaat vb. ilişkili sektörlerdeki fuarlardır. Uluslararası fuarlardan 

bazıları ise; Hannover Messe-Almanya, Middle East Electricity-Dubai, Tube Düsseldorf-Almanya, 

Fastener Fair Stuttgart-Almanya, Fakuma: international trade fair for plastics processing-Almanya’dır. 

Kalite belgelerinde ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 en yoğun görülenlerdir. Ayrıca CE belgesi, 

ISO 3834 (Kaynaklı İmalat Yeterlilik), ISO/TS 16949 (Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi), ISO 27001 (Bilgi 
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Güvenliği Yönetim Sistemi), ASME (American Society of Mechanical Engineers), ISO 1090 (Çelik ve 

Alüminyum Yapı İmalatı İçin Standartlar) belgelerinin de olduğu görülmüştür. İşletmelerin yüzde 84’ü 

kredi kullandığını, yüzde 77’si işletmenin büyütülmesi yönünde projesi olduğunu ifade etmiştir. 

Büyüme yönündeki proje konuları üretim kapasitesinin artırılması, teknik kapasite gelişimi ile 

verimlilik ve kalite artışı, ürün çeşitlendirmesi, alansal büyüme ve ihracatın arttırılması olarak 

sıralanmaktadır. 

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

işletmelerin yüzde 52’si “Firmalar arası iş birliği vardır.” demiştir. Söz konusu iş birlikleri tedarikçi-

üretici, müşteri-üretici ve rakipler arasında gerçekleşebilmektedir. Başlıca iş birliği türleri; iş 

paslaşması, müşteri ile AR-GE, ürün geliştirme, firmalar arası bilgi ve istihbarat paylaşımı, tamamlayıcı 

iş kolundaki firmalarla iş birliği ve birlikte üretim yapma şeklindedir.  

Firmaların yüzde 47’si AR-GE çalışmaları gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların toplam ciroları 

içerisinde yüzde 1,56 bir pay aldığını belirtmişlerdir. Raporumuzun, Türkiye bölümünde belirttiğimiz 

gibi, TÜİK’in “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2016” çalışmasına göre; Türkiye’de Gayri 

Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı 2016 yılında yüzde 0,94 

olmuştur. İAOSB Fabrikasyon Metal ürünleri (Makine ve Teçhizat Hariç) sektörü AR-GE Harcaması 

oranı yüzde 1,56 ile, Türkiye genelinin üzerindedir. 

Sektörlerin Türkiye geneli AR-GE harcaması sıralamasına bakıldığında; fabrikasyon metal ürünlerinin 

Türkiye elektrik sektörü AR-GE Harcamasının gerisinde, makine sektörünün ilerisinde olduğu 

görülmektedir. Aşağıdaki tablo incelendiğinde ise; İAOSB Fabrikasyon Metal ürünleri (Makine ve 

Teçhizat Hariç) sektörü 1,56’lık AR-GE harcaması oranı ile İAOSB sektörleri sıralamasında; elektrik ve 

makine sektörlerinin gerisindedir.   

 

 

 

 

İAOSB Sektörleri 

AR-GE Harcamasına ciro içerisinde ayrılan pay (%) 

Fabrikasyon 
Metal 
Ürünleri 
İmalatı 
(2018) 

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) 

 1,56 4,08 5,78 1,78 3,15 1,34 1,96 

Kaynak: İAOSB Sektörel Çalıştay Raporları Saha Analizi Çalışmaları 2012-2018 
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Talep Yapısı  

Talep koşulları, üretilen mal ve/veya hizmete olan talep değişkenlerini ifade etmektedir. Bunlar 

nitelikli talep, ihracat ve yeni pazar olanakları olarak tanımlanabilmektedir. Çünkü, daha talepkar iç 

pazar, rekabet avantajı doğurur. Aynı zamanda, güçlü ve değişimleri takip eden iç pazar, bölgesel 

firmaları küresel değişimleri takibe zorlar. Bu kapsamda; bu bölümde, müşteri tipolojisi, ana müşteri 

grupları, müşteri taleplerinin artış azalış yönü, beklentileri gibi konular araştırılmıştır. (15) 

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

50’si son 3 yıldaki büyümenin esas kaynağının “uluslararası” olduğunu ifade etmişlerdir. Yüzde 59’u 

ise önümüzdeki 5 yılda uluslararası çalışmalar kaynaklı olarak işletmesini büyütmeyi hedeflemektedir.  

İAOSB’de sektörün bütününde ihracat yapan işletme sayısı yüzde 77 gibi yüksek bir oranda olmasına 

rağmen, ortalama olarak üretilen ürünlerin yalnızca yüzde 38’i ihraç edilebilmektedir. Diğer İAOSB 

sektörlerinin geçmiş yıllardaki ihracat oranları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.  

İAOSB Sektörleri 

Üretilen Ürünlerin İhraç Payları (%) 

Fabrikasyon 
Metal Ürünleri 
İmalatı 
(2018) 

Makine ve 
Ekipman (2017) 

Elektrikli 
Teçhizat İmalatı       

(2016) 

Kimyasalların 
ve Kimyasal 
Ürünlerin 

İmalatı (2015) 

Tekstil ve Hazır 
Giyim (2014) 

Gıda ve İçecek 
(2013) 

 %38 %38 %30 %20 %86 %61 

Kaynak: İAOSB Sektörel Çalıştay Raporları Saha Analizi Çalışmaları 2013-2018 

 

İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Fransa, Danimarka, İngiltere, Pakistan, Suudi Arabistan, 

İran, Afrika ülkeleri, ABD, Rusya, Uzak Doğu ve Türki Cumhuriyetler yer almaktadır.  

 “100 birimlik üretim yapmak için kaç birim ithalat yapıyorsunuz?” sorusuna yanıt verenlerin 

ortalaması yüzde 51’dir.  

Ana müşteri grubunun yüzde 73’nü bir başka sanayi kolu oluşturmaktadır. Bu sanayi kolları; otomotiv, 

kimya, makine, inşaat, gıda, beyaz eşya, tekstil, savunma sanayi, enerji gibi çok farklı sektörlere 

yayılmaktadır. Müşteri beklentilerinin neler olduğu konusu sorgulandığında ise; müşteriler birinci 

sırada, kaliteye, ikinci sırada fiyata ve üçüncü sırada yeniliğe önem vermektedir.  

Firmalar, satışlar sırasında özellikle ödeme vadelerinin uzun olması ve Türkiye ekonomisindeki 

dalgalanmaların, tahsilat problemleri yarattığının altını çizmiştir. 

İşletmelerin maliyet bileşenlerine bakıldığında, dağılımın aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür. 
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Kaynak: İAOSB Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine ve Teçhizat Hariç), İAOSB Saha Analizine 

katılan işletmelerin maliyet bileşenleri, 2018 

Firmaların yalnızca yüzde 35’i tam kapasite ile üretim yaptıklarını belirtmiştir. Kapasite kullanım oranı 

ortalaması yüzde 78 olmuştur. Tam kapasite ile çalışılmamasının nedeni olarak, müşteri taleplerindeki 

değişkenlik ifade edilmiştir. %78’lik kapasite kullanım oranı ile sektör, Türkiye geneli fabrikasyon 

metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) sektörünün kapasite kullanım oranı ortalaması olan yüzde 

72’nin üzerinde seyretmektedir. (9) 

Kritik ve önemli tedarikçi gruplarının arasında ana metal sanayi, kimya, plastik, makine, ahşap, döküm 

sektörü ön sıralarda yer almaktadır.  

 

İlişkili Olduğu ve Desteklediği Sektörler  

Bölgesel destekleyici endüstriler rekabetçi ise, kuruluşlar, destekleyici endüstrilerin yaratığı konforu 

yaşar. Daha geniş bir ifadeyle; destek endüstriler; etkin bir destek ağı içinde firmaya, hız, önderlik, 

maliyet avantajı hatta ihracat potansiyeli kazandırır. Bağlı ve destekleyici endüstrilerden yaşanan 

olumlu gelişmeler, söz konusu sektörü de olumlu yönde etkiler.  (15) 

Bu kapsamda saha analizi esnasında görüşülen firma temsilcileri fabrikasyon metal ürünleri sektörünü 

destekleyen ve çevreleyen endüstrilerin sırasıyla; makine, metal, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, 

savunma sanayi sektörleri olduğunu vurgulamış olup, bu sektörlerle sınırlandırılamayacağının altını 

çizmişlerdir. Bu konunun vurgusu; pek çok firma sahibi ve temsilci tarafından “Sektör her endüstri için 

ürün üretmektedir, çünkü her sektörde metal parçalar kullanılmaktadır.” ifadeleri ile belirtilmiştir. Bu 

kapsamda; kimya, gıda, iklimlendirme, plastik, elektrik-elektronik sanayi, tarım, medikal, mobilya, 

gıda telekomünikasyon, tekstil sektörleri ile de ilişkilerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Tüm bu 

İşçilik; 30% 

Hammadde; 
53% 

Genel Giderler; 
10% 

Diğer; 7% 

İşçilik Hammadde Genel Giderler Diğer 



 
Proje ve İş Geliştirme Birimi  

İAOSB Haber Dergisi Eylül 2018  

 
sektörlerde yaşanacak olumlu gelişmelerden sektörün olumlu yönde, olumsuz gelişmelerden ise 

olumsuz yönde etkileneceğini söylemişlerdir.  

Firmaların yüzde 68’i kamusal fonlardan yararlandığını belirtmiştir. Kamusal fonlardan yararlananların 

yüzde 78’i KOSGEB, yüzde 30’u TÜBİTAK desteklerinden yararlanmıştır. Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı 

ve İZKA desteklerinden yararlanan işletmeler de mevcuttur.  

Görüşme yapılan işletme temsilcilerin tarafından işaret edilen sektörel bir çatı örgüte 

rastlanamamıştır. Ancak İAOSB’deki firma temsilcilerinin iş birliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlar 

arasında, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve 

Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) belirtilmiştir.  

 

ÇALIŞTAY  

Çalıştay günü, sektörün gelişimini engelleyen sorunlar, Katılımcılar tarafından ortak çözüm yolları 

bulunulması amacıyla tartışmaya açılmıştır. Sorunların tespitinde, ikincil verilerden ve çalışmanın saha 

analizi bölümünden faydalanılmıştır. Bu kapsamda; saha çalışmasında, Katılımcılarımızın ve 

Temsilcilerinin bize ilettikleri sorunlu noktalar dikkate alınmıştır.   

Çalışmaya katılan; 38 firmanın belirttiği ortak sorun alanları; İnsan Kaynağı ve Eğitim, AR-GE, Üretim, 

Finansman, Firma Stratejisi ve İş Birlikleri olmak üzere 5 ana başlıkta toplanmıştır.  

Çalıştay günü, Katılımcılar tarafından bu ana başlıklar altında yer alan alt sorunlar önem ve kritiklik 

düzeylerine göre oylanarak önceliklendirilmeleri yapılmıştır. Ana sorun başlıkları altında ifade edilen 

alt sorunlar ve parantez içinde aldıkları oy sayıları, aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. 

 

İNSAN KAYNAĞI VE EĞİTİM (42) 

Yetişmiş teknik/ara eleman istihdamında yaşanan sıkıntı, (15) 

Mesleki teknik eğitimin yetersizliği, (13) 

Üniversite mezunlarının uygulama eksikliği, 

MYK belgeli eleman bulmada güçlük, (3) 

Meslek liselerinde görev yapan eğitimcilerin proje yazım ve uygulamasında kendi okulunda 
görevlendirilememesi, (2) 

Proje yazımı konusunda yetişmiş elemanın bulunamaması, 

İşletmelerin çalışanlarına proje yazımı konusunda yeterli eğitimi aldırmaması,  

Üniversite sanayi arasında uzun soluklu iş birliği yapılamaması, (5) 

Sanayicinin üniversite ile iletişim kurarken nasıl bir yol izleyeceğini bilmemesi, (1) 

Meslek liselerinde kaynak yetersizliği, (1) 

Çırak bulunamaması, (2) 

AR-GE (18) 
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AR-GE çalışmalarının yetersizliği, (4) 

AR-GE için gerekli finansmanın sağlanamaması, (1) 

TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumlar ile yapılan AR-GE projesi sayısının azlığı, (3) 

Üniversiteler ile iş birliğinin sayı ve içerik olarak yetersizliği, (3) 

AR-GE süreçlerine kısa vadeli bakış açısı, (4) 

Özgün tasarım eksikliği (3) 

 

ÜRETİM (16) 

Ürün standartlarının belirlenmesinde Türkiye’nin söz sahibi olamaması, (2) 

Müşteri tercihlerinin kalite yerine fiyat odaklı olması, (3) 

Müşteri taleplerine uygun, esnek üretim yapılamaması, (1) 

Üretimde verimlilik artırıcı yöntemlere ilişkin uygulama eksikliği, (5) 

Sektöre girişin kolaylığı/şirket içinden ayrılanların yeni şirket kurmaları,  

Orta Doğu pazarına ürün nakliyesinde ulaşım güçlüğü, 

İzmir’de büyük ölçekli firma ve ana sanayinin eksikliği, (5)  

 

FİNANSMAN (14) 

Döviz kurlarındaki değişkenlik, (2) 

Tahsilat problemi / Vadelerin uzunluğu, (1) 

Kredi maliyetlerinin yüksekliği, (5) 

Teşviklerin yetersizliği, (1) 

Hammadde tedarikinin ithalata dayalı olması, (1) 

İhracat yapan firmaların KDV iadesi almasında yaşanan gecikme ve bürokratik işlemlerin güçlüğü (4) 

 

FİRMA STRATEJİSİ VE İŞ BİRLİKLERİ (10) 

İzmir’de sektörün yönlendirici bir üst kurumunun bulunmayışı, (3)  

Sektör genelinde yeniliklerin takip ve uygulamasındaki eksiklik, (2) 

Sanayi 4.0’a geçişte geç kalınması,  

Firma stratejisinin ürün geliştirmeye dayalı olmaması, (1) 

Yıkıcı fiyat rekabeti, (3) 

Markasız ürün üretilmesi, (1)  
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İnsan Kaynağı ve Eğitim  

Önceliklendirmede en çok puanı bu konu başlığı almıştır. Konu başlığı içinden öne çıkan önemli alt 

başlıklarından bazıları; yetişmiş teknik/ara eleman istihdamında yaşanan sıkıntılar, mesleki teknik 

eğitimin yetersizliğidir. Sorunlara yönelik yapılan değerlendirmelerde aşağıda ifade edilen hedeflerin 

gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir. 

 

1. İAOSB içinde yer alan “İzmir-Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi’nin, 

İAOSB Bölge Yönetimi tarafından, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geri alınmasının 

hedeflenmesi. Bu kapsamda; eski sistemin geri getirilerek, okul içindeki üretim sahasının, 

okul ve sanayiciler ile birlikte kullanılması, ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, 

2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, sanayi odalarının ilgili birimleri ile koordinasyon içinde 

çalışarak, stajyer öğrencilerin “bölümüne uygun meslekte çalıştırılıp, çalıştırılmadığının” 

denetlenmesi. Bu kapsamda, stajyer öğrencilerin, amacına ve bölümüne uygun teknik eğitimi, 

işletmede almasının sağlanması, 

3. Sanayicilerin, stajyer öğrencilerin gerekli “mesleki eğitim yeterliliğine” ulaşması için, 

işletmelerinde, kurumsal bir yapı/süreç oluşturması ve bu yapının işetmede çalışan herkes 

tarafından benimsenmesine liderlik etmesi,   

4. Devlet teşvik sisteminin yeniden düzenlenerek, ağır iş kolunda yer alan, “fabrikasyon metal 

ürünleri imalatı sektörüne” yönelik teşviklerin yeniden değerlendirmesi ve özellikle devlet 

tarafından sağlanan maaş vb. türdeki desteklerin bu kapsamda yeniden revize edilmesi, 

5. Meslek lisesi yetkililerinin, öğrencileri, bölüm seçme aşamasında, iş ile ilgili karşılaşacakları 

fırsatlar ve zorluklar konusunda detaylıca bilgilendirmeleri. Aynı kapsamda; üniversite vb. 

yüksek okul kurumlarının teknik bölümlerinde, öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, bölüm 

tercihi aşamalarında, bölüme ilişkin bilgi edinmelerinin öneminin, lise idareleri tarafından 

teşvik edilerek, vurgulanması, 

6. Sanayi ve ticaret odası gibi çatı örgütlerin maddi desteği ile, meslek lisesi öğrencilerine 

mesleği özendirici, fabrika gezilerinin yapılması ve başarı hikayelerinin yerinde anlatılması,  

7. Almanya’da uygulanan bir sistem olan; meslek liselerinin, sanayi odası idaresine bağlanması 

ve meslek liselerinin sanayinin ihtiyaçlarına, çağın gerekliliğine uygun yönetilerek, yeniden 

eski öneminin kazandırılması, 

8. İAOSB’nin, üniversiteler ve sanayicileri aynı platformda bir araya getirerek, AR-GE 

çalışmalarının süreçleri ve hangi çalışmaların AR-GE olarak adlandırılacağı hususunda ortak 

bir dil belirlenebilmesine hizmet eden, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmesi, 



 
Proje ve İş Geliştirme Birimi  

İAOSB Haber Dergisi Eylül 2018  

 
9. Yakın bir zamanda Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hayata geçecek 

benzer projelerin, İAOSB firmaları başta olmak üzere, diğer firmalar tarafında da uygun 

görülen teknik liselerde gerçekleştirilmesi,  

Firmalar tarafından önerilen, ilgili Kaymakamlık tarafından desteklenen, projenin detayları 

kısaca belirtildiği şekildedir; 

 Kalıp sektöründe faaliyet gösteren 5 işletme tarafından, Karabağlar Atatürk Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait makine parkurunda belirlenmiş yenilenmelerin 

gerçekleştirilmesi, 

 Programa katılmayı talep eden öğrenciler, veliler, firmalar ve okul arasında protokol 

imzalanması, 

 Protokol kapsamında; programa katılacak öğrencilere, ilgili işletmeler tarafından, 

mezun olduktan sonra 2 yıl süreyle iş imkanı sağlanması ve öğrencilerin, 2 yıl süreyle 

söz konusu işyerinde çalışması kaydı ile, okurken burs imkanı tanınması şeklindedir. 

AR-GE 

Bu grupta yapılan görüşmelerde; “AR-GE çalışmalarının yetersizliği”, “AR-GE süreçlerine kısa vadeli 

bakış açısı”, “üniversiteler ile iş birliği konularının sayıca yetersizliği”, “TUBİTAK, KOSGEB gibi 

kurumlar ile yapılan AR-GE projesi sayısının azlığı” konuları en önemli sorunlar olarak görülmüştür. Bu 

sorunların çözülmesine katkı sağlayacak hedeflerin aşağıdaki gibi olduğu ifade edilmiştir. 

 

1. KOBİ’lerin AR-GE çalışmalarına bakış açısının değiştirilmesi ve işletmelerde AR-GE kültürünün 

oluşturulması,  

2. Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ile Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri arasındaki 

iş birliklerinin artırılması, 

 

Üretim  

Bu grupta yapılan görüşmelerde, “İzmir’de büyük ölçekli firma ve ana sanayinin eksikliği”, “üretimde 

verimlilik arttırıcı yöntemlere ilişkin uygulama eksikliği” konuları önemli sorunlar olarak ortaya 

çıkmıştır. Ulaşılması gereken hedefler aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

 

1. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin akademik bilgilerinin sanayide 

kullanılabilir ve uygulamaya dönük bilgiye dönüştürülmesinin sağlanması, 

2. KOBİ’lerde endüstri mühendisliği çalışmalarının yaygınlaştırılması, 

3. Türkiye’nin, ürünlerin uluslararası standartlarının oluşturulmasını sağlayan sistem içerisinde 

daha aktif olarak rol alması, 



 
Proje ve İş Geliştirme Birimi  

İAOSB Haber Dergisi Eylül 2018  

 
4. Büyük ölçekli ana sanayi firmalarının İzmir’de yatırım yapmasının sağlanması, 

 

 

 

 

Finansman  

Bu grupta yapılan görüşmelerde, “kredi maliyetlerinin yüksekliği, “ihracat yapan firmaların KDV iadesi 

almasında yaşanan gecikme ve bürokratik işlemlerin güçlüğü” konuları önemli sorunlar olarak öne 

çıkmıştır. Bu sorunların giderilmesi için belirlenen hedefler aşağıdaki gibidir; 

 

1. Kredi maliyetlerinin azaltılması, 

2. İhracatta KDV iadesinin hızlandırılması, 

3. Döviz kurlarının değişkenliğinin azaltılması, 

4. Tahsilat ve vade sürelerinin azaltılması, 

 

Firma Stratejisi ve İş Birlikleri  

Bu grupta yapılan görüşmelerde, “İzmir’de yönlendirici bir üst kurulun bulunmayışı”, “yıkıcı fiyat 

rekabeti”, “sektör genelinde, yeniliklerin takip ve uygulama eksikliği” konuları önemli sorunlar olarak 

öne çıkmıştır. Bu sorunların giderilmesi için belirlenen hedef aşağıdaki gibidir; 

 

1. Özel ve kamu sektöründe yer alan alanında uzman sanayicileri, üniversiteleri ve konusunda 

detaylı bilgilere sahip, araştırma çalışmaları yapan profesörleri bir araya getirecek bir 

platform kurulması. Kurulan platformda sorunların tartışılması. 
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