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ARGE VE İNOVASYONA YÖNELİK 

HARCAMALARINI ARTIRAN 

TÜRKİYE İŞ MAKİNELERİ 

ÜRETİCİLERİ, ÖZELLİKLE 

ÇEVREYE DUYARLI MAKİNELERİN 

ÜRETİLMESİNE ODAKLANDI. 

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE 

OLDUĞU GİBİ KÜÇÜK 

BOYUTLARDA MAKİNE ÜRETİMİNİ 

DAHA ÇOK TERCİH ETMEYE 

BAŞLAYAN ÜRETİCİLER, ARGE 

VE İNOVASYON KAPSAMINDA 

YARATACAKLARI KATMA 

DEĞERLE HEM GLOBALDE 

REKABET EDEBİLME GÜCÜNÜ 

HEM DE İHRACATINI ARTIRMAYI 

PLANLIYOR.

İŞ MAKİNELERİ 
SEKTÖRÜ
ÇEVREYE DUYARLI 
MAKİNELERE 
ODAKLANDI
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HABER

İ
ş makineleri sektörüne hareketlilik ka-

zandıran gelişmelerin başında inşaat 

ve altyapı çalışmaları gelirken, son yıl-

larda Türkiye küresel ekonomide yaşa-

nan gelişmelerin etkisiyle bu konudaki yatı-

rımlarını artırdı. Son dönemde Türkiye'nin; 

üçüncü havalimanı, Çanakkale Köprüsü, 

Kanal İstanbul Projesi, yeni hızlı tren proje-

leri, enerji yatırımları ve kentsel dönüşüm 

gibi devam eden ve yapılması planlanan 

büyük çaplı projelerine odaklanan Türkiye 

iş makineleri sektörü, söz konusu alt ve 

üst yapı projelerinden aldığı payı artırarak, 

gerek Avrupa'da gerekse global ölçekte 

konumunu güçlendirmek istiyor. 

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) 

alınan bilgilere göre, stratejik öneme sahip 

olan Türkiye iş makineleri sektörü Eylül ayı 

itibarıyla 2017 yılının aynı dönemine göre 

ihracatını yüzde 28.2 artırarak, 862 milyon 

dolara çıkardı. Almanya, İngiltere gibi geliş-

miş ülkeleri başlıca ihracat pazarları arasına 

katan sektör, AB ülkelerinde kullanılan ma-

kine sayısını da artırdı. Sektörün bu yıl Eylül 

ayı itibarıyla 2017 yılının aynı dönemine 

göre Hollanda’ya gerçekleştirdiği inşaat ve 

maden makineleri ihracatı yaklaşık üç katına 

çıkarken, Fransa’ya ihracatı ikiye katlandı. Tür-

kiye inşaat sektörünün özellikle Rusya, Türk 

cumhuriyetleri ve Ortadoğu bölgelerindeki 

etkin deneyiminin, yerli makinelerin bilinir-

liğine olumlu katkı sağladığı dile getiriliyor. 

Gerekli dönüşüm sağlanamadı

Diğer yandan yük kaldırma, taşıma ve 

istifleme makineleri sektörü, bu yılın üçüncü 

çeyreğinde ihracatını yüzde 31.7 artırarak, 

267.6 milyon dolara çıkardı. Bu segmentte 

ihracat yapılan ülkeler arasında Cezayir, Al-

manya ve ABD ilk sıralarda yer aldı. Bunun 

yanında sektör Romanya ve Hollanda’ya 

ihracatını yaklaşık iki katına çıkardı. Sektör 

temsilcilerine göre, Türkiye’de 10 yılını ta-

mamlamış aktif iş makinelerinin sayısının 

yaklaşık 120 bin adet olması, bu alanda ge-

rekli dönüşümün henüz sağlanamadığını 

ve yapacak çok şeyin olduğunu gösteriyor.

Son dönemde Ar-Ge ve inovasyona 

yönelik harcamalarını da artıran Türkiye iş 

makineleri üreticileri, bu kapsamda özel-

likle çevreye duyarlı makinelerin üretilme-

sine odaklandı. Otomotiv endüstrisinde 

olduğu gibi küçük boyutlarda makine 

üretimini daha çok tercih etmeye başlayan 

üreticiler, Ar-Ge ve inovasyon kapsamında 

yaratacakları katma değerle hem globalde 

rekabet edebilme gücünü hem de ihraca-

tını artırmayı planlıyor.

Özgen: Türkiye’yi globalde

üst sıralara taşımalıyız

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 

İmalatçılar Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu 

Başkanı Merih Özgen, “Makine sektörü eko-

nomide dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını 

azaltacak en önemli araçlardan biri konu-

munda. Katma değer yaratmada diğer ima-

lat sektörlerinin birçoğundan bir adım önde 

olan makine sektörü, oluşturduğu istihdam 

alanı ile ekonomiye yön veriyor. Türkiye iş 

ve inşaat makineleri sektörü de rekabetçi 

fiyatları, gelişmişlik mühendis becerisine sa-

hip kaliteli ürünleri ile global pazarda kayda 

değer bir öneme sahip. Bu potansiyeli doğru 

kullanarak, Türkiye’yi global pazarda daha üst 

sıralara taşımamız gerekiyor” diyor.

Özgen, sektör ile ilgili şu değerlendir-

melerde bulunuyor: “2017 verilerine göre, 

Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer 

alan iş ve inşaat makineleri sektöründe 16 

bin kadın ve 115 bin erkek olmak üzere yak-

laşık 131 bin kişinin çalıştığı tahmin ediliyor. 

Bunun yanında sektör yaklaşık 100 bin kişi-

lik operatör ve kullanıcıyı istihdam ediyor. 

2017 verilerine göre sektörde 200 imalatçı 

firma, 220 yan sanayi firması ve yaklaşık 200 

ticaret yapan firma olmak üzere yaklaşık 

650 firma faaliyet gösteriyor. Ürün grupları 

içinde ise hafriyat ve madencilik makineleri, 

asfalt ve yol ekipmanları, beton makine ve 

ekipmanları ile kule vinçleri geliyor. Global 

pazarda birçok ülke kendi iş makinesi mar-

kalarının konumunu güçlendirmek için 

destekler veriyor. Bunların Türkiye’de de uy-

gulama alanı bulması gerekiyor. Günümüz 

rekabet koşullarında dış pazarda ancak bir 

marka olduğunuz zaman güçlü durabi-

lirsiniz. Marka olmanın yolu ise üretimde 

kalite, güçlü satış sonrası hizmetler ve geniş 
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anlamıyla pazarlama yani müşteri ihtiyaç ve 

beklentilerini karşılayan ürün ve hizmette 

rekabetçi olmak ve dijital alanlarda dahil 

olmak üzere tüm etkin dağıtım kanallarını 

kullanması ile ortaya çıkıyor. Kamu tarafında 

üretimde kalitenin desteklenmesi için ge-

rekli denetlemelerin yapılması çok önemli. 

Üretime haiz olma belgesi ile ihracata haiz 

olma belgeleri düzenlenmeli.”

Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın 

desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) 

isimli projenin ikinci dönemine başladık-

larını kaydeden Özgen’in konu hakkındaki 

açıklamaları şöyle: “Ur-Ge projesi ile henüz 

ihracata yeni başlamış ya da mevcut ihracat 

kapasitesini geliştirmek isteyen firmaların, 

proje süresince uluslararası pazarlardaki 

rekabet gücünü artırmaya yönelik gerçek-

leştirecekleri faaliyetlerinin yüzde 75’ini 

Ticaret Bakanlığı karşılıyor. Üç yıl sürecek 

olan bu proje boyunca firmaların, mevcut 

durumlarının tespiti için ihracatlarını geliş-

tirmeye yönelik gerçekleştirmeleri gereken 

faaliyetlerle ilgili yol haritası belirlenebilmesi 

amacıyla ihtiyaç analizleri gerçekleştiriyoruz. 

Bu sayede firmaların eksik olduğu noktaları 

dışarıdan bir göz ile görmeleri sağlanıyor. 

Düzeltilmesi ve geliştirilmesi gereken kı-

sımlar rapor halinde kendilerine sunuluyor. 

Ur-Ge gibi hem firmaların ihracatı için pu-

sula olacak hem de verilecek eğitimler ve 

yapılacak analizlerle firmanın yolunu iyi 

şekilde bulmasını sağlayacak olan projelerin 

yaygınlaştırılması hedefleniyor.”

Karavelioğlu: Üretim 

kapasitesi hızla artıyor

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başka-

nı Kutlu Karavelioğlu ise “Yeni teknolojilerin 

geliştirilmesinde makine sektörünün uz-

manlık ve mühendislik becerisinin stratejik 

önemi giderek artıyor. Üretilen makinelerin 

fonksiyonlarının çoğalması, teknoloji ve ka-

litesinin yükselmesi ise gelişen sanayiler 

üzerinde güçlü bir kaldıraç etkisi yaratıyor. 

Tüm alt dallarıyla birlikte endüstri, tarım 

ve hizmet alanlarında etkin rol oynayan 

makine sanayinde, sürükleyici alt sektörler 

arasında olan iş makineleri de iç ve dış pa-

zarlarda ürün güvenilirliği ve performansı ile 

rekabet gücünü artırıyor” diye konuşuyor. 

Karavelioğlu’nun görüşleri şöyle: “Sektör, 

inşaat sektörünün yarattığı ticaret hacmiyle 

endüstriyel iş kollarının çoğunu etkileyen 

bir faaliyet alanı. Sektörün en güçlü dalların-

dan birini oluşturan iş ve inşaat makineleri 

segmenti, farklı ihracat pazarlarında talep 

gören yapısıyla üretim kapasitesini hızla ar-

tırıyor. İhracata katkısıyla da stratejik öneme 

sahip olan sektör, 2018 yılı Eylül ayı itibarıyla 

2017 yılının aynı dönemine göre ihracatını 

yüzde 28.2 artırarak 862 milyon dolara taşı-

dı. Almanya, İngiltere gibi gelişmiş ülkeleri 

başlıca ihracat pazarları arasına katan sektör, 

AB ülkelerinde kullanılan makine sayısını da 

artırdı. 2018 Eylül ayı itibarıyla 2017 yılının 

aynı dönemine göre Hollanda’ya gerçek-

leştirdiğimiz inşaat ve maden makineleri 

ihracatı yaklaşık üç katına çıkarken, Fransa’ya 

ihracatımız ikiye katlandı. Türkiye inşaat sek-

törünün özellikle Rusya, Türk cumhuriyetleri 

ve Ortadoğu bölgelerindeki etkin deneyimi, 

makinelerimizin bilinirliğine olumlu yansıdı.”

“Birçok fi rma gelişmiş 

Ar-Ge yatırımlarına sahip”

İş makineleri başlığı altında tarım, sa-

nayi ve hizmet sektörleri dahil olmak üzere 

hemen tüm iktisadi alanlarda kullanılan bir 

başka mal grubu da yük kaldırma, taşıma 

ve istifleme makineleri oldu. Bu gruptaki 

makineler, özellikle imalat sanayinde gerek 

üretim sürecinde gerek nihai ürünlerin son 

kullanıcı ile buluşturulması aşamalarında 

önemli görev yapıyor. Yük kaldırma, taşıma 

ve istifleme makineleri sektörü, 2018 yılının 

üçüncü çeyreğinde ihracatını yüzde 31.7 

artırarak 267.6 milyon dolara taşıdı. Bu seg-

mentten ihracat yapılan ülkeler arasında 

Cezayir, Almanya ve ABD ilk sıralarda yer aldı. 

Sektörün Romanya ve Hollanda’ya ihracatını 

yaklaşık iki katına çıkarması, Türk makinele-

rinin beceri ve kalitesinin uluslararası dü-

zeyde anlaşılmaya başlandığının güçlü bir 

göstergesi oldu. 

Sektörde faaliyet gösteren büyük ölçekli 

birçok firma, son derece gelişmiş Ar-Ge 

yatırımlarına sahip.” 


