MAKİNE SEKTÖRÜ
“2015 Değerlendirmesi 2016 Beklentileri”
Ahmet ÇELİK
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sektör
değerlendirmeleri farklılık arz etmektedir. Sektör, TÜİK tarafından “Kazanlar, makinalar,
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” olarak
belirtilmektedir. TİM verileri incelendiği zaman ise sektörün sadece “Makine ve Aksamları”
olarak ifade edildiği görülmektedir. Buradan çıkarılan sonuç; TÜİK verilerinin diğer sektörleri
de içine alan geniş kapsam içerdiği, TİM verilerinin ise daha özelde makine sektörünü
değerlendirdiğidir. Bu raporda da TİM verileri esas alınmıştır.
2015 sonunda Türkiye ihracatı bir önceki yıla oranla %8,7 düşerek 143,7 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir. “Makine ve Aksamları” sektörü; 2014 yılı Türkiye ihracatında aldığı
payı 2015 yılında da korumuş ve yılsonunu %3,8’lik bir pay ile kapatmıştır.
Makine ve Aksamları Sektörü; gerek 2014 gerekse 2015 sektörler sıralamasında 9. olarak
yerini almıştır.
En Fazla İhracat Yapan İlk 10 Sektör (2014/2015) (Bin $)
2014
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SEKTÖR
Otomotiv Endüstrisi
Hazır Giyim ve Konfeksiyon
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Elektrik Elektronik ve Hizmet
Çelik
Tekstil ve Hammaddeleri
Demir ve Demir Dışı Metaller
Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. ve Mam.

Makine ve Aksamları
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri

İhracat
22.269.926
18.729.283
17.779.037
12.105.262
13.203.696
8.885.007
7.102.786
6.714.804
6.040.306
4.518.104

2015
Pay
(%)
14,1
11,9
11,3
7,7
8,4
5,6
4,5
4,3
3,8
2,9

İhracat
21.156.308
16.969.575
15.411.032
10.495.718
9.891.536
7.956.744
6.232.639
6.131.854
5.528.887
4.077.449

Pay
(%)
14,7
11,8
10,7
7,3
6,9
5,5
4,3
4,3
3,8
2,8

Değişim
%
-5,0
-9,4
-13,3
-13,3
-25,1
-10,4
-12,3
-8,7
-8,5
-9,8

Kaynak: TİM

Sektörün ihracatı 2015 yılında 2014 yılına kıyasla %8,5 azalarak 5,5 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Bununla birlikte makine sektörü, en fazla ihracat yapan ilk 10 sektöre
bakıldığında, “Otomotiv Endüstrisi” sektöründeki %5,5’lik azalmadan sonra en az düşüş
gösteren ikinci sektör durumundadır.
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Ahmet ÇELİK
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2015 sonu verilerine göre Türkiye’nin makine ihracatında
ilk 10 ülke içerisinde %9,7’lik toplam içindeki payı ile Almanya birinci sırada gelmektedir.
Almanya’nın ardından ise sırasıyla; ABD (%6,7), İran (%4,8), Cezayir (%4,6) ve Irak (%4,1)
gelmektedir. Türkiye makine ihracatında ilk 10’da yer alan ülkelerin toplam makine
ihracatındaki oranı %46,5’dir.
En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke (2014/2015) (Bin $)
İngiltere; 3,0%

Mısır ; 2,8%
Almanya ; 9,7%

İitalya; 3,5%
Rusya ; 3,5%
ABD; 6,7%

Suudi Arabistan
; 3,7%

İran; 4,8%
Irak; 4,1%

Cezayir; 4,6%

Kaynak: TİM

Makine sektöründe Konya rakamlarına bakacak olursak; sektördeki Türkiye ihracat
sıralamasında 2014 yılında 6. sırada olan ilimizin 2015 yılında bir sıra yükselerek en çok
ihracat yapan 5. il olduğu görülmektedir. Ayrıca yine 2014 yılına kıyasla, sektörde en fazla
ihracat yapan 10 il arasında sadece Konya ihracatını artırabilmiş, 2014 yılında 330 milyon
dolar olan makine ihracatını 2015 yılında yaklaşık %5’lik bir artışla 346 milyon dolara
çıkartmıştır.
En Fazla İhracat Yapan İlk 10 İl (2014/2015) (Bin $)
SN.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İller
2014
2015
Değişim
İstanbul
2.158.482,07 2.001.576,26 -7,3 %
Ankara
1.171.290,92 1.017.936,44 -13,1 %
Bursa
615.278,74
568.688,03 -7,6 %
İzmir
472.431,97
382.009,47 -19,1 %
Konya
329.841,07
345.987,60
4,9 %
Kocaeli
341.638,71
299.406,30 -12,4 %
Eskişehir
84.894,35
74.670,44 -12,0 %
Çorum
84.947,21
73.493,25 -13,5 %
Gaziantep
113.429,90
64.304,70 -43,3 %
Mersin
68.305,84
60.129,15 -12,0 %
Kaynak: TİM
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2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar olan bir ülke için 2015 verileri çok olumlu görüntüler
çizmemiştir. Dolayısıyla istenen rakamlara ulaşabilmek için her sektörde olduğu gibi makine
sektöründe de büyük atılımlar yapılması gerekmektedir. Yurt içinde birçok sektöre yatırım
aracı sağlayan makine sektörü, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının yanı sıra
bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşmenin itici gücüdür. Bu kapsamda
sektörün hedefleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:


Daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi oluşturmak,



Yurtdışı pazarları ile bütünleşmek, edineceği ortaklarla işbirliği kurmak,



500 milyar dolar hedeflenen toplam ihracat içerisinde 100 milyar dolar makine ihracatı
gerçekleştirerek dünyada ilk 5 makine ihracatçısı ülke arasına girmek,



Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki makine payını, makine sektöründe söz sahibi olan
ülkelerde olduğu gibi % 20’ye çıkarmak.
Başta ambargoların kalkması, daha sonra da yapılan Karşılıklı Ticaret Anlaşması ile İran'ın

bu yıl ülkemiz ihracat rakamlarına yüzde 8-10 oranında katkı sağlaması beklenmektedir.
Gelişmiş mühendislik becerileri ve yeniliklere çabuk uyum sağlama, kalite bilinci,
uzmanlaşmış, yüksek vasıflı, orta ve üst düzey yöneticiler, genç işgücü, tesisleşme (OSB gibi),
gelişmiş yan sanayi ve en önemlisi örgütlenme düzeyi yüksek bir sektör olan makine sektörü
de bu pazardan payını almak için elinden geleni yapacaktır. Sektör yetkilileri Tahran’da
kendilerini temsil edebilecekleri, diğer sektörler ile birlikte ikili iş görüşmeleri (B2B) vb.
organizasyonları yapabilecekleri yer arayışına başlamışlardır.
Büyüme eğilimine giren AB ülkelerine yönelik ihracatı artırmayı hedefleyen sektör
temsilcileri; Almanya’ya yapılan ihracatı artırmak, diğer AB ülkelerinde de yüksek ihracat
rakamlarına ulaşabilmek için 2016 yılında da Avrupa ile sıkı ilişkilerini sürdüreceklerdir.
Yine bu kapsamda 2015 yılında makine ihracatını en çok artırdığımız ülkelerden olan
Cezayir, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler ile ticaretin daha da
geliştirilmesi için çalışmalar sürecek, bununla birlikte yeni pazar arayışlarına devam
edilecektir.
Seçim atmosferi içerisinde geçen, Rusya gibi büyük bir ülke ile sorunlar yaşanan, içte ve
dışta terör ile uğraşılan, FED dâhil birçok küresel aktörün rol biçmeye çalıştığı 2015 yılı geride
kalmıştır. 2016 yılının başta makine sektörü olmak üzere her açıdan ülkemiz, ekonomimiz ve
ihracatımız için daha güzel bir yıl olması temenni edilmektedir.
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