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TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ 

Makine imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olup, 

imalat sanayi içerisinde özel ve önemli bir yere sahiptir. Bu sektöre, tüm gelişmiş ülkelerde 

büyük önem verilmekte ve öncelikli sektör olarak tanımlaması yapılmaktadır. Makine ve 

ekipman üretimi, mühendislik, Ar-Ge çalışmaları ve araştırmanın yoğun ve vazgeçilmez 

olduğu bir sektördür. Ekonomide üstlendiği lokomotif rolün önemini; imalat sanayinin hemen 

hemen bütün sektörlerine girdi sağlaması, sektörlerin itici gücü olması, imalat sanayinin 

gelişmesiyle paralellik göstermesi, mühendislik disiplininin harekete geçirilmesi ve yeni 

ihtiyaç ve taleplere göre gelişme hızının ve üretim kompozisyonlarının belirlenmesi ortaya 

koymaktadır.
1 

Sektör sağladığı girdilerle, hem diğer sanayi sektörlerine çok çeşitli makine, 

aksam ve aletleri üreterek, hem de bu makineler tarafından üretilen ürünleri ulusal ve 

uluslararası pazarlara sunarak öncelikli ve ayrıcalıklı bir işlev üstlenmektedir.
2
 

Makine ekipman ve yedek parçalarının imal edildiği sektör, “mühendislik sanayileri” 

denilen alt sektörlerin tamamını kapsamaktadır. Nace Rev2’ye göre yapılan sınıflamada 

“Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı” sanayinin alt kollarını, genel 

amaçlı makinelerin imalatı, genel amaçlı diğer makinelerin imalatı, tarım ve ormancılık 

makinelerinin imalatı, metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı ve diğer özel 

amaçlı makinelerin imalatı oluşturmaktadır.  

Makine sanayinde üretilen başlıca ürün grupları; reaktör ve kazanlar; türbinler ve 

turbojetler; pompalar ve kompresörler; vanalar; klimalar ve soğutma makineleri; ısıtıcılar ve 

fırınlar;  hadde ve döküm makineleri; gıda sanayi makineleri; tarım ve ormancılık makineleri; 

yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri; iş, inşaat ve madencilik makineleri; kağıt ve 

matbaacılık makineleri; yıkama, kurutma ve ütüleme makineleri; tekstil ve hazır giyim 

makineleri; deri işleme makineleri; kauçuk ve plastik işleme makineleri; metal işleme 

makineleri ve takım tezgahları; motorlar ve yedek parçalar ile ambalajlama makineleridir.
3
 

Makine sektörü, yatırım malı üretmesi nedeniyle diğer bütün sanayi kolları ile 

etkileşim içerisindedir. Makinelerin ve diğer mekanik ekipmanların performansı aracılığı ile 

makine sektörü, diğer tüm sektörlerin üretim verimliliğine doğrudan etkide bulunmaktadır. 
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Ayrıca ekonominin gelişmesine ve sanayi kollarının rekabet gücünün artmasına da katkı 

sağlamaktadır. Sektör ayrıca imalat sanayi üretimindeki payı, ihracat, istihdam, rekabet 

edebilirlik, yatırımlar, dışa açıklılık ve makro ekonomik büyüklükler açısından ülkemizdeki 

en önemli sektörlerden biridir.
4
 

Türkiye’de makine üretimi konusundaki ilk yatırımlar, 1950’li yıllarda şeker, çimento 

fabrikaları, pompa, çelik konstrüksiyon gibi üretimler yapan kamu kurumları bünyesinde, 

başlangıçta makine bakımı ve yenileştirilmesi olarak gerçekleştirilmiştir. 1960’larda 

sanayileşme hareketinin başlaması sırasında özel sektör de makine imalatına ilgili duymaya 

başlamıştır. Bu tarihlerde liman vinçleri dahil, çeşitli makinelerin imalatında başarılı olan 

firmalardan, maalesef pek azı günümüze kadar faaliyetlerini devam ettirebilmişlerdir. Sektör 

hemen hemen kurulduğu ve gelişmeye çalıştığı yıllardan beri gümrüksüz ithal edilen 

makinelerle rekabet etmek durumunda kalmıştır. Rekabet şartlarının ağırlığı, bu sektörün kar 

marjlarının, başlangıçtan itibaren düşük olmasına, bunun sonucu olarak da özkaynak ile 

büyümenin sınırlı kalmasına ve sektörün gelişmesinin yavaş olmasına neden olmuştur.
5
 

Dünyada Makine Sektörü: 

Ülkelerin gelişme sürecinde makine imalat sanayinin, imalat sanayi içerisindeki payı 

giderek artmaktadır. Makine sanayinin üretimdeki payının, başta ileri sanayi ülkeleri olmak 

üzere tüm ülkeler genelinde artış gösterdiği görülmektedir. Bu artış trendine paralel olarak; 

2011 yılı toplam dünya ticareti 35,4 trilyon dolar, toplam dünya makine ticareti ise 4,2 trilyon 

dolar olmuştur ve makine sektörünün dünya ticaretinden aldığı pay % 11,8’dir.
6
 

2008 yılında başlayan ve tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen kriz, dünya makine 

sektörünü çok derinden etkilemiştir. Öyle ki; dünya makine ve aksamları sektörü ihracatı 

2009 yılında bir önceki yıla kıyasla %22,5 oranında daralmıştır. Aynı dönemde tüm sektörleri 

kapsayan dünya toplam ihracatı içerisinde makine ve aksamları sektörü ihracatının payı 

%12,2 olmuştur. Dünya makine ihracatında başlıca tedarikçiler sırasıyla; Çin Halk 

Cumhuriyeti, Almanya, ABD, Japonya ve İtalya’dır. Bu ülkeler dünya makine ihracatından 

aldıkları %51,7’lik pay ile dünya makine ticaretine yön vermektedirler. En çok makine ithalatı 

                                                           
4
 Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014 

5
 Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 Makine ve Metal Eşya Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

6
 Türkiye Sanayi Sektörleri 2011 Yılı Değerlendirmesi-Türk Makine Sektörü 



İzmir Atatürk Organize                     Proje ve İş Geliştirme Birimi 

Sanayi Bölgesi                                   İAOSB Haber Dergisi Haziran 2013 Sayısı 
 

 
 

 

gerçekleştiren ülkeler ise ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Fransa ve İngiltere’dir. Bu 

ülkeler, dünya toplam makine ithalatından yaklaşık %37,3 oranında pay almaktadır.
7
 

Türkiye’de Makine Sektörü: 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de makine imalat sanayinde 2010 yılında 13.276 

işletme faaliyette bulunmakta ve bu işletmelerde 155 bin çalışana iş olanağı sunulmaktadır. 

Sektörün cirosu 2010 yılında 21 milyar 750 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. 

Makine ve ekipman imalatı, 2009 yılında 15,2 milyar TL üretim değeri ortaya koymuş ve bu 

değer 2010 yılında %37,2 oranında artış göstererek 20,8 milyar TL olmuştur.
8
 Katma değer, 

sanayide üretilen çıktıdan, kullanılan girdinin çıkarılması ile sektörde kalan değer olarak 

tanımlanır yani bir anlamda pazarda ne kadar artı değer yaratıldığını ifade etmektedir. Geniş 

anlamdaki bu durum işletme söz konusu olunca, stokları da içine alır ve net çıktı-net girdi 

olarak tanımlanır.
9
 TÜİK verilerine göre; sektörün sağladığı katma değer 2009 yılında 4,2 

milyar TL, 2010 yılında ise %22,8 oranında artış göstererek 5,2 milyar TL olmuştur.
10 

TCMB 

verilerine göre, Türk makine sanayinin kapasite kullanım oranı 2012 yılında %75,1 olarak 

gerçekleşmiştir. Makine imalat sektöründe büyük işletmelerin sayısı oldukça düşük olup, 

KOBİ statüsündeki işletmeler sektörün %87’sini oluşturmaktadır.
11

 

Sektör; Bursa, İstanbul, Kocaeli, Trakya dahil Marmara Bölgesi, İzmir, Eskişehir, 

Ankara, Konya, Gaziantep, Çukurova Bölgesi’nde yoğunlaşma göstermektedir. Takım tezgahı 

imalatı ise, Bursa, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Konya’da ön plana çıkmaktadır. Gaziantep, 

daha çok tekstil (halı dokuma dahil) ve gıda sanayi makineleri ile inşaat makinelerine öncelik 

veren bir konumdadır. Marmara ve Ege Bölgesi’nin makine imalat sanayi firmalarının önemli 

bir bölümü için üretim alanı olmasının nedeni, bu bölgelerde hammadde temini, kalifiye iş 

gücü, ulaşım imkanları, pazarlama olanakları ve altyapı yönünden avantajlarının 

bulunmasıdır. Özellikle organize sanayi bölgelerinde ve küçük sanayi sitelerinde üretim 

gittikçe yoğunlaşmaktadır. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulan ve teşviklerden ağırlıklı 

yararlandırılan pek çok yörede (Gaziantep, Mersin, Adana, Çorum, Çankırı, Bolu, Konya, 
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Eskişehir vs.) ihracattaki artış oranının daha hızlı olduğu ve yatırımlaşma oranının Batı 

Anadolu’ya göre daha fazla büyüdüğü görülmektedir.
12

 

Makine ve ekipman imalatı sektörünün, diğer sektörlerden en büyük farkı; her 

aşamada proje, Ar-Ge ve mühendislik tasarımlarının yapılması zorunluluğudur. Makineler, 

makine aksam ve parçaları genellikle müşteri talebine ve isteğine göre tasarım ve proje 

aşamasından geçmekte, yeniden planlanmakta ve üretilmektedir. Ürün geliştirme veya yeni 

ürün tasarımı Ar-Ge çalışmaları ile mümkün olduğundan Ar-Ge çalışmaları bu sektörün 

gelişmesinde ve teknolojisinin yenilenmesinde önemli bir rol oynamaktadır; öyle ki 2005 yılı 

Seçilmiş Sektörler ve Teknoloji çalışmasına göre imalat sanayi içinde yüksek teknoloji 

uygulayan 100 firmadan 60’ı makine sektörü içinde yer almaktadır.
13 

Sektör, 2010 yılında 

171,5 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirmiş, bu rakam 2011 yılında %36,6’lık artışla 

234 milyon TL olmuştur. Makine sektörü bu büyüklük ile en yüksek Ar-Ge harcaması 

gerçekleştirilen sektörler arasında %10’luk pay ile 4. sırada yer almaktadır.
14

 

Sektör 2012 yılında bir önceki yıla göre %3,1 oranında artış göstererek 9,7 milyar 

dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakam ile Türkiye toplam ihracatı içerisinde %6,4’lük bir 

paya sahiptir. En fazla makine ve ekipman ihraç edilen ülkeler sırasıyla; Almanya, ABD, 

Rusya, Irak ve İran’dır.  Aynı yıl sektör maalesef ihracatının 2,5 kat fazlası yani 24,8 milyar 

dolar ithalat gerçekleşmiştir. 2012 yılında makine ithalatının Türkiye’nin toplam ithalatı 

içerisindeki payı %10,5 olmuştur. En fazla ithali gerçekleşen ürünler ise motor ve aksamları, 

büro makineleri, inşaat ve maden makineleri, tekstil makineleri ile metal ve ağaç işleme 

makineleridir. Bu ithalatın yapıldığı başlıca ülkeler ise sırasıyla Almanya, İtalya, Çin, Fransa, 

İngiltere, Japonya ve ABD’dir.
15 

Bilindiği gibi ihracatın ithalatı karşılama oranı bir ürünün 

ülke sanayindeki üretilebilme yeteneğini göstermekte, aynı zamanda ülke sanayisinin dışarıya 

ne ölçüde bağımlı olduğunun bir göstergesi olmaktadır. Sektörde 2012 yılında ihracatın 

ithalatı karşılama oranı %39 olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl tüm Türkiye’de bu oran %64’tür. 

Rakamların da ifade ettiği üzere sektör büyük ölçüde ithalata bağımlıdır.  
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Sektörün başlıca üretim girdilerini; hammadde, yarı mamul, yardımcı madde ve 

işletme malzemeleri, elektrik, su, gaz, yakıt vs. altyapı giderleri, amortismanlar, işçilik 

giderleri ve işletme giderleri (bakım-onarım, genel giderler, finansman giderleri v.s.)  

oluşturmaktadır. Makine imalat sanayinin hammadde girdilerinde % 58-63 oranında dışa 

bağımlılığı vardır.
16 

En büyük maliyet kalemini ise işçilik ücretleri oluşturmaktadır.
17

 

Küme; belirli bir coğrafyada belirli bir sektörün veya değer zincirinin yoğunlaşma 

göstermesi ile o coğrafyada bulunan firmaların, aralarındaki işbirliği ve rekabet sayesinde 

kendi sektörlerindeki diğer firmalara rekabet üstünlüğü elde etmeleri anlamına gelmektedir. 

Küme içerisinde yer alan firmalar, hammadde tedarik, nitelikli ve kaliteli işgücü temini, yeni 

teknolojilerin ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi, yeni dağıtım kanalları keşfedilmesi 

ve bunların kullanımının yaygınlaşması,  müşteriler için odak noktası olma, farklı finansman 

araçlarına erişim gibi konularda avantajlara sahiptirler. KOBİ İşbirliği ve Kümelenmesi 

Projesi kapsamında hazırlanan Kümeler İçin Ortak Rekabet Alanları Stratejisi Raporu’na göre 

Türkiye’de 356 küme girişimi bulunmaktadır. Küme İşbirliği Platformu tarafından kullanılan 

sektörel sınıflandırma sistemi baz alındığında Türkiye’deki küme girişimlerinin %13’ünün 

metal işleme-makine-mekatronik sektöründe yer aldığı görülmektedir.  

Günümüzde makine sektöründe fiyat ikinci planda kalmakta, güncel teknolojilerin 

uygulanması, tasarım geliştirme çalışmaları öne çıkmaktadır. Hatta makinenin dış 

görünümüne önem veren, satış sonrası hizmetlerde başarılı olan firmalar pazar paylarını daha 

kolay artırabilmektedirler. Sektörde, müşteri odaklılık çok büyük önem arz etmektedir. Hem 

müşterinin talebine en uygun makineyi en optimal maliyetle sunabilmek ve bunu satış sonrası 

hizmetlerle desteklemek firmaların en önemli konuları arasında yer almaktadır. Sektörde 

“ölçek ekonomisi” önemli bir başka konudur. Örneğin takım tezgahları alt sektörü 2011 

yılında 2.773 milyon dolarlık üretimle, dünya üretiminin %2,4’ünü gerçekleştirmektedir. 

İmalat sanayinde teknoloji düzeyine göre yaratılan katma değer ele alındığında 2011 yılında, 

yüksek teknolojinin katma değer içindeki payı %8,0’dir. Aynı yıl için bu oran G. Kore’de 

%24,5; ABD’de %17,9, Japonya’da %20,8 ve Meksika’da da %9,0’dur. Türkiye’de katma 

değerin büyük bir kısmı (%67,1), düşük ve orta-düşük teknolojiler tarafından yaratılmaktadır. 

Genel olarak Türkiye sanayisi, özel olarak makine imalatı sektörü düşük teknolojik ürünler 
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imal etmektedir. Bu durum ihracata da yansımakta; düşük ve orta-düşük teknolojik ürünlerin 

Türkiye ihracatındaki payı % 68,9 olmaktadır. 2010 yılındaki yatırımlarda düşük ve orta 

teknolojiler, yatırımlarda % 68,0 paya sahiptir. Yüksek teknolojinin oranı yalnızca % 3,96’dır. 

Türk makine ve teçhizat imalatının ileri teknolojili ve katma değerli ürünler üretmesi 

gerekmektedir.
18

 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda açıklanan 2023 yılında Türkiye’nin 

ihracatının 500 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM), makine ve aksamları sektörünün 2023 yılı ihracat hedefini 100 milyar dolar olarak 

açıklamıştır. 2023 Vizyonu  ise; “Rakiplerin Önüne Geçerek, Sürdürülebilir İhracat Büyümesi 

Sağlamak” olarak belirlenmiştir. 

İzmir: 

İzmir Bölge Planı’nda (2010) belirtildiği üzere, İzmir’deki imalat sanayi işletme 

sayıları incelendiğinde “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı” tekstil ve 

tekstil ürünleri imalatı sektöründen sonra en fazla işletmeye sahip ikinci sektördür. TÜİK 

2010 yılı verilerine göre, İzmir’de imalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin %5’i 

makine ve ekipman imalatı sektöründe faaliyet göstermektedir. İzmir istihdamının ise 2010 

yılı verilerine göre %9’u makine ve ekipman sektörüne aittir. Sektörde 2009 yılında 850 

işletme faaliyette bulunurken, 2010 yılında işletme sayısı %30 oranında artış göstererek 1.100 

işletmeye erişmiştir. Sektör 2009 yılında 10.900 çalışana iş olanağı sunarken, 2010 yılında 

istihdamda %59’luk bir artış görülmüş ve 17.250 çalışana yükselmiştir. İzmir’de 2008 yılında 

Ar-Ge indirimlerinden ağırlıklı olarak yararlanan sektörler incelendiğinde, %34,87’lik oran ile 

makine ve teçhizat imalat sektörü birinci sırada yer almıştır. İzmir Türkiye’nin makine ve 

teçhizat imalatı Ar-Ge’sinin %8’ni karşılamaktadır.
19

 Makine ve aksamları sektörü 2009 

yılında sanayi mamulleri ihracatından aldığı %14 pay ile İzmir’de en çok ihraç edilen 4. 

Kalemi oluşturmaktadır. İzmir 2009 yılında makine ihracatında %7,2’lik pay ile 3.önemli il 

konumundadır.
20
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İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, Mevcut Durum Analizi ve arama karar 

konferansları sonucu ortaya çıkan, İzmir'in ekonomik gelişimini destekleyici, bölge için 

rekabet yaratacağı düşünülen ve büyük bir potansiyel ile bölgede büyümeyi bekleyen anahtar 

sektörler;   

• İleri Teknolojiye Dayalı Sanayiler, 

• Yenilenebilir Enerji, 

• Turizm, 

• Lojistik, 

• Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayiler (Tarım, Gıda Sanayi, Giyim Eşyası Sanayi), 

şeklinde belirlenmiştir. Türkiye'de sanayinin yoğunlaştığı ikinci bölge olan İzmir, bu 

sektörlerin gelişebilmesi için hem kurumsal hem fiziksel hem de doğal altyapıya sahiptir. 

İzmir İçin Stratejik ve Yükselen Sektörler Çalışması ve İzmir Kümelenme Stratejisi’nin 

Belirlenmesine Yönelik Araştırma çalışmaları kapsamında bölge için önemi ortaya konulan 

ileri teknolojiye dayalı sanayiler ise; 

• Endüstri Makineleri İmalat Sanayi 

• Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 

• Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler 

• Bilişim sektörleri 

şeklidedir. İzmir’de makine imalat sanayi bu anlamda da öne çıkmaktadır.
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İzmir’de bu alanda faaliyette bulunan işletmeler arasında yoğun ve çok taraflı güçlü 

ilişki varlığı İZKA tarafından gerçekleştirilen kümelenme araştırması çalışmalarında ortaya 

konmuştur.
22

 Bu yoğun ve güçlü ilişkinin sonucu olarak İzmir’de bu alanda oluşturulan iki 

kümeden birisi İAOSB’de makine, metal ve döküm sektörlerinde faaliyette bulunan 149 

firmanın üyesi olduğu “İAOSB Makine Metal Döküm Kümesi”dir. Küme oluşumları aracılığı 

ile firmaların rekabetçi ve yenilikçi projelerinin artırılması amacıyla ortak tedarik, ortak 

üretim, ortak tanıtım, ortak pazarlama, ortak arge, ortak eğitim ve danışmanlık ile ortak lobi 

çalışmaları yürütülebilmektedir. Ayrıca sektör bilgilendirme toplantıları, akademik ve tanıtıcı 

toplantılar, üniversite son sınıf öğrenci bitirme tez projeleri, devlet kademeleri ile temaslar, 

fuarlara ortak katılımlar, eğitim faaliyetleri gibi çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir. Bunun 

                                                           
21

 İzmir Bölge Planı 2010-2013, İZKA 
22

 İzmir Bölge Planı 2010-2013, İZKA 



İzmir Atatürk Organize                     Proje ve İş Geliştirme Birimi 

Sanayi Bölgesi                                   İAOSB Haber Dergisi Haziran 2013 Sayısı 
 

 
 

 

yanında Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği 

kapsamındaki destekten faydalanarak ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık, yurt dışı 

pazarlama ve alım heyeti, istihdam, bireysel danışmanlık alanlarındaki harcamaları %75 

oranında desteklenmektedir.
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 İAOSB Makine Metal Döküm Kümesi tarafından 2009 

yılından buyana gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; ortak satın alma, Bölge çalışanlarının 

belirli konulardaki bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla farklı konularda eğitim 

programları, devlet destek ve hibe programlarının tanıtıldığı Proje Masası, yılda bir kez sanayi 

ile üniversitenin bir araya getirildiği “İzmir Üniversiteleri&İAOSB Sanayicileri Buluşması” 

gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar ile Bölge Yönetimi tarafından başta 

Küme üyesi firmaların olmak üzere tüm Bölge firmalarının rekabet düzeylerinin artırılması 

hedeflenmektedir.  
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