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ÖNSÖZ

Takım Tezgahları; otomotiv, savunma, havacılık, medikal gibi kritik sektörler başta olmak üzere sanayi ürünleri ve imalat 
sanayinin tüm sektörlerinde katma değeri yüksek teknolojiler üretmek için kullanılan “Temel Yatırım ve Üretim” makinele-
ridir. Takım Tezgahları sektörü, ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip olan ve temel üretim makinesi olması ile 
girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan bir sektör niteliğinde-
dir. Sektörün yapısı ve sektörde yaşanan gelişmeler, ülke ekonomisi açısından önemli bir gösterge sayılmaktadır.

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) 1992 yılından bu yana ülke için katma değer yaratmak adına 
çalışmalar yürütüyor. Bunun yanı sıra Dernek, gerek sektörde mevcut durum değerlendirmesi yapmanın, gerekse yaşanan 
gelişmeleri ilgili kesimlerle paylaşmanın Türk ekonomisine katkısı olacağı kanaatindedir. Belirtilen amaca yönelik olarak 
hazırlanan bu çalışma, 2014 yılında yaşanan ekonomik gelişmeler yanında Takım Tezgahları İmalatı Sanayi ile ilgili değer-
lendirmeleri ve TİAD üyelerinin görüşlerini içermektedir.

Çalışmanın temel amacı, Takım Tezgahları Sanayisi konusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri, verilerle ortaya 
koymak ve bu konuda faaliyet gösteren kurumların, sektör konusunda durum değerlendirmesi yapmalarını sağlamaktır. 
Çalışmada kullanılan istatistiki veriler, olanaklar ölçüsünde detaylı olarak sunularak, sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar 
için bilgiye kolay erişim olanağı sunmaktadır.

Çalışmadan elde edilen bulguların ülke ve sektörün sorunlarına, çözüm arayışlarına katkıda bulunacağı düşüncesinden 
hareketle hazırlanan bu çalışmaya katkı sağlayan; TİAD üyelerine, çalışmalarından yararlanılan kurum ve kuruluşlara, ra-
porun hazırlanmasını sağlayan RGA Yönetim Danışmanlık Limited Şirketi’ne ve TİAD Genel Sekreterliğine teşekkür ederiz.

Hakan AYDOĞDU
TİAD Yönetim Kurulu Başkanı 



6

Takım Tezgahları sanayi ürünleri, imalat sanayinin tüm sektörlerinde katma değeri yüksek teknolojiler üretmek için kullanılan “Te-
mel Yatırım ve Üretim” makineleridir. Ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip, sunduğu yatırım, ara malı ve hizmetlerle 
girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan bir sektör niteliğindedir.
Sanayide imal edilen her ürün, ya bir Takım Tezgahı ya da yine bir Takım Tezgahı ile imal edilmiş bir makine ya da kalıp vasıtası 
ile üretilmektedir. Takım Tezgahları sektörü güçlü olan ekonomiler, stratejik öneme sahip birçok sektörde önemli rekabet avantajı 
sağlamaktadır. Takım Tezgahları, bu açıdan makine imalat sanayi içinde özel öneme sahip alt sektörlerden birisi niteliğindedir. 
Takım Tezgahları başta otomotiv, beyaz eşya, demir çelik, metal eşya, savunma ve uçak sanayi, makine imalatı, tarım makineleri, 
gemi ve vagon imalatı, tıbbi araç gereç vb. olmak üzere birçok sektör için üretim yapmaktadır.
Bu çalışmada; Takım Tezgahları üretim, istihdam, Türkiye ihracatı, ithalatı ve ÜFE gibi ekonomik göstergelerinin analizinde, NACE 2 
gruplaması temel alınmıştır. Dünya ticareti Metal İşleme Makinelerinde ve Türkiye’nin dış ticaretinde ilk beş ülke ile ilgili bölümde 
SITC Rev 3; 73 kodlu Takım Tezgahları sektörü verileri ile Gardner Research araştırma sonuçları kullanılmıştır.

NACE 2 gruplandırmasında, Takım Tezgahları İmalatı NACE Kodu:28.41 ve 28.49 olarak yer almaktadır. Sektörün NACE REV 2 
gruplaması aşağıda verilmiştir. 
28. Makine ve Ekipman İmalatı 
28.41. Metal İşleme Makineleri İmalatı
28.49. Diğer Takım Tezgahlarının imalatı

Sektörün Türkiye ihracat ve ithalat tutarları NACE REV 2 nin PRODCON_2010/GTİP_2010 dönüşüm tablosunda yer alan GTİP’ler 
kullanılarak hesaplanmıştır. Grafiklerde dörtlü GTİP toplamlarına, dönüşüm tablosunda yer almayan on ikili GTİP’ler dahil edilmemiştir.

Kriz sonrası 2010 ve 2011 yılında GSYH da %9,2 ve %8,8 ile yüksek büyüme oranlarına erişilmiş ancak erişilen bu büyüme oranla-
rı, girdilerde dışa bağımlılık nedeniyle dış ticaret açığının artmasına yol açmış ve cari açık üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Sonuç 
olarak, tasarruf oranları düşük olan ve borçlanma ile büyüyen ekonomide, cari açık riskleri önemli düzeylere çıkmıştır. Hızlı büyümenin 
yavaşlatılmasının tartışıldığı 2012 yılında, büyüme hızı keskin bir düşüşle %2,1 düzeyine gerilemiştir. 2012 yılında imalat sanayi büyüme 
hızında ise GSYH göre çok daha hızlı bir düşüş yaşanmış ve imalat sanayi büyüme hızı GSYH büyüme oranının da gerisinde kalarak %1,7 
olmuştur. Bu dönemde cari açıkta 2011 yılına göre iyileşme yaşanmıştır.

1.   SEKTÖRÜN TANIMI ve KAPSAMI

2.   2014 YILI EKONOMİK GELİŞMELER
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2013 yılında Amerikan Merkez Bankasının (FED) parasal genişlemeden çıkış ile faiz artışı konusundaki yaklaşımları, cari açığı yüksek 
ekonomiler için tehdit oluşturmuştur. Dış kaynaklara bağımlı olarak büyüyen ekonomilerde sermaye çıkışı tehdidinin etkileri daha hızlı 
biçimde ortaya çıkmış ve söz konusu ülkelerde döviz kurlarında yukarı bir hareket gözlenmiştir. TCMB bu dönemde enflasyon hedefi 
çerçevesinde döviz piyasalarına müdahale ederken uzun dönem faizlerde değişime direnmiş ancak daha sonra gösterge faizinde yüksek 
oranda bir artış yapmıştır. Dünya piyasalarında önemli gelişmelerin yaşandığı 2013 yılında, imalat sanayi büyüme hızı yine GSYH büyü-
me hızının altında kalırken 2012 yılına göre artarak %3,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı yıl GSYH artış hızı ise %4,2 olmuştur.
2014 yılında dünya ekonomisinde bir toparlanma yaşanmış ve dünya ekonomisi IMF verilerine göre %3,3 düzeyinde büyümüştür. Hızla 
düşen petrol fiyatlarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi ise sınırlı düzeyde kalmıştır. 2014 yılında ABD ekonomisinde büyüme oranı 
%2,4 düzeylerine çıkmıştır. Yaşanan iyileşmeye bağlı olarak Amerikan Merkez Bankasının para politikasında sıkılaşma ve faiz oranla-
rındaki artış, özellikle Türkiye gibi dış kaynak gereksinimi yüksek olan gelişmekte olan ekonomiler için önemli riskler oluşturmuştur. 
Japonya ve AB gibi ülkelerin parasal genişleme politikalarının da etkisiyle ABD Doları 2014 yılı içinde dünya piyasalarında önemli ölçüde 
değer kazanmıştır. 

2013 yılına göre iyileşme sağlansa da 2014 yılı Türkiye açısından oldukça sorunlu bir yıl olmuştur.  İlk çeyrekte %4,9 düzeyinde büyüyen 
GSYH, ikinci ve üçüncü çeyrekte önemli ölçüde gerileyerek sırasıyla %2,3 ve %1,9 olmuştur. İmalat sanayi büyümesi ise ilk çeyrekte %6,3 
olurken ikinci çeyrekte %3,0 ve üçüncü çeyrekte %2,7 olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrekte GSYH büyüme oranında %2,6 ile az da olsa 
iyileşme görülmüş ve 2014 yılı ortalama GSYH büyüme oranı %2,9 olmuştur. İmalat sanayinde büyüme oranı ise son çeyrekte %2,8 ve 
yıllık %3,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında Türkiye GSYH büyüme oranı dünya ortalamasının altında kalmıştır. 

Harcamalar Yöntemiyle GSYH
Harcama yöntemiyle GSYH bakıldığında (1998 fiyatlarıyla), Takım Tezgahlarının da içinde yer aldığı Makine ve Teçhizatın payının, 2011 
yılı ikinci çeyrekte %18,0 ile son beş yılın en yüksek düzeyine eriştiği ve yıllık bazda ise %16,1 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2012 
yılında bu oran yıllık olarak %15,0’e ve 2013 yılında ise %14,6 düzeyine gerilemiştir.
GSYH da yaşanan yavaşlamanın harcamalar açısından Takım Tezgahlarının da içinde bulunduğu Makine ve Teçhizat sektörünü de 
etkilediği görülmektedir. Bu eğilim 2014 yılında da devam etmiş ve Makine ve Teçhizatın, 1998 fiyatlarıyla harcamalar yöntemiyle GSYH 
içindeki payı 2014 yılında %13,7 düzeyine düşmüştür. Söz konusu eğilim GSYH büyüme oranlarındaki gelişmelere paraleldir. Bu bulgular 
kamu ve özel makine ve teçhizat harcamalarında son yıllarda yaşanan yavaşlama eğilimini de ortaya koymaktadır.

7
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2014 yılında GSYH bir önceki yıla göre olumlu yönde gelişmesine karşın, makine ve teçhizat harcamalarının GSYH içindeki payı 
ise gerilemiştir. 1998 fiyatlarıyla 2013 yılında kamu ve özel toplamı yaklaşık 17,86 milyar TL olan makine ve teçhizat harcamaları 
2014 yılında %3,5 düzeyinde düşerek 17,24 milyar TL olmuştur.
Makine ve Teçhizat, sabit fiyatlarla harcamalar yöntemiyle GSYH içindeki payı açısından ikinci sıradadır. Makine ve Teçhizat (kamu 
ve özel toplam), harcama yöntemiyle GSYH içinde devletin nihai tüketim harcamalarından ve inşaattan daha yüksek pay almak-
tadır. 2013 yılında Makine Teçhizatın harcama yöntemiyle GSYH içindeki payı %14,58 olmuştur.

2014 yılında Makine Teçhizatın harcama yöntemiyle GSYH içindeki payında düşüş yaşanmış ve %13,67 düzeyine gerilemiştir. 2014 
yılında Makine ve teçhizatın sabit fiyatlarla GSYH içinde payı 2013 yılına göre yaklaşık %1 azalmıştır. Paydaki azalış özel kesim Ma-
kine Teçhizat harcamalarının payında yaşanan düşüşten kaynaklanmıştır.
 
3.   SEKTÖRÜN GELİŞİMİ ve TEMEL GÖSTERGELER

      3.1   Sektör Üretiminde Gelişmeler 

Metal İşleme Makineleri İmalatı (28.41) üretim endeksi 2014 yılında Aralık ayı hariç, alt sektörü olduğu Makine ve Ekipman İmalatı 
sanayi üretim endeksine göre daha düşük düzeylerde kalmıştır. Nisan ayı sonrası düşüş eğilimine giren endeks değeri Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylarında imalat sanayi üretim endeksinden de düşük düzeylerde gerçekleşmiştir. 
Üretim endeks değeri 2014 Ağustos ayında 90,7 ile son 24 ayın en düşük değerine gerilemiş, Eylül ayında %49 artışla 135,1 
düzeyine yükselmiş, Ekim ayında 122,9 ve Kasım ayında 119,9 olmuştur. Aralık ayında ise hızlı bir yükselişle 161,2 olarak 
gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk ayları Metal İşleme Makineleri imalatı sanayi açısından olumsuz geçmiş ve Şubat ayında 104,5 
düzeyine gerilemiştir.

www.tiad.org
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2014 yılında Diğer Takım Tezgahları İmalatı (28.49) üretim endeksi ise Eylül ve Ekim ayları hariç Metal İşleme Makineleri İmalatı 

üretim endeksine göre daha yüksek düzeylerde gerçekleşmiş ve benzer bir eğilim göstermiştir.  Veriler, Makine ve Ekipman imalatı 

sanayine göre Metal İşleme Makineleri imalatının daha olumsuz bir yıl yaşadığını göstermektedir.

Türkiye’nin Takım Tezgahları üretimi Gardner Research tarafından yürütülen çalışmalarda tüketim/kullanım tutarlarına ihracat 

ile ithalat farkı eklenerek hesaplanmaktadır. Bu çalışmaların verilerine göre 2008 yılında Türkiye üretimi/imalatı 583,2 milyon 

ABD Doları düzeyindedir. Üretim 2009 yılında 441,3 milyon ABD Dolarına gerilemiş ve daha sonra 2011 yılına kadar artarak 659,4 

milyon ABD Doları düzeyine erişmiştir. 2012 yılında az da olsa düşerek 644,2 milyon ABD Doları düzeyinde kalmıştır. 2013 yılında 

yeniden artış eğilimine girmiş ve 719 milyon ABD Dolarına erişmiştir. Yapılan hesaplamalara göre 2014 yılında ise üç milyon ABD 

Doları artışla 722 milyon ABD Doları düzeyine çıkmıştır. 
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   3.2   Yurt İçi Üretici Fiyatlarındaki Gelişmeler

2012 ve 2013 yılında Metal İşleme Makineleri İmalatı (28.4) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), İmalat Sanayi Yİ-ÜFE ile yaklaşık 
aynı düzeylerde gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise bu eğilim değişmiş ve Metal İşleme Makineleri İmalatı Yİ-ÜFE, imalat sanayi 
endeksinin oldukça altına düşmüştür. 
2014 Ocak ayında 222,3 olan sektör Yİ-ÜFE değeri, yıl içinde gerilemiş ve Mayıs ayı sonrası artarak Aralık ayında 228,3 
düzeyinde erişmiştir. Bu veriler sektörün imalat sanayinden sağladığı girdilerdeki fiyat artışlarını 2014 yılında yurt içi fiyatlarına 
yansıtamadığını göstermektedir. Ocak 2015 endeks değeri Yİ-ÜFE de yukarı bir hareketi göstermiş ve 231,1 ile İmalat Sanayi Yİ-
ÜFE endeksine oldukça yaklaşmıştır. 2015 Şubat ve Mart ayında, döviz kurlarında yaşanan artışın da etkisiyle bu yükseliş hızla-
narak devam etmiş ve Mart ayında 240,6 ya erişmiştir.

   3.3   İş Yeri Sayısı

Metal İşleme Makineleri ve Diğer Takım Tezgahları İmalatı sektörü toplam girişim sayısı, TÜİK iş istatistiklerine göre 2009 yılından 
2011 yılına kadar artarak 961 den 1252 adete çıkmıştır. 2012 yılında ise 1157 adet e düşmüştür. Metal İşleme Makineleri alt sek-
töründe girişim sayısının düşmesi, sektördeki toplam işletme sayısının azalmasına yol açmıştır.

www.tiad.org
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Aynı yıllarda Takım Tezgahlarının toptan ticareti sektöründe ise girişim sayısı 2009 da 370 işletmeden 2012 de 617 işletmeye çık-

mıştır. Sektörde toptan ticaretteki girişim sayısında yaklaşık iki kat artış görülmüştür. TÜİK iş istatistiklerine göre imalat ve toptan 

ticaret sektöründe 2012 yılında toplam 1.774 işletme faaliyet göstermektedir.

   3.4   İstihdam ve İstihdamda Gelişmeler

Metal İşleme Makineleri ve Diğer Takım Tezgahları imalatı sektörü toplam istihdamı TÜİK iş istatistiklerine göre 2009 yılından 

2012 yılına kadar artarak 10.370 kişiden 15.312 kişiye erişmiştir. Diğer Takım Tezgahları imalatı istihdamı söz konusu dönemde 

%50 ve Metal İşleme Makineleri imalatı istihdamı ise %47 oranında artmıştır.

TÜİK iş istatistiklerinin en son verileri 2012 yılına aittir ve 2014 yılında yayımlanmıştır. Sektör istihdam endeksi kullanılarak 2013 

ve 2014 yılları için yapılan öngörü sektörün istihdamının 2014 yılında 17.328 kişiye eriştiğini göstermektedir. 
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Metal İşleme Makineleri imalatı alt sektörü toplam istihdamdan 2012 yılında %79 pay alırken, Diğer Takım Tezgahları imalatının 
payı ise %21 olmuştur.

Takım Tezgahları toptan ticaretinde ise 2009 yılında 2.444 kişi olan istihdam 2012 yılında 3.622 kişiye çıkmıştır. Dönem içinde isti-
hdam artışı %48 düzeyinde olmuştur. İstihdam endeksi kullanılarak yapılan öngörüye göre Takım Tezgahları toptan ticareti sektörü 
istihdam 2014 yılında 4.146 kişidir. 

İmalat ve toptan ticaret dahil sektörün toplam istihdamının ise 2009 yılında 12.814 kişiden, 2014 yılında gerçekleşme tahmini 
olarak beş yılda %67,5 artışla 21.474 kişiye eriştiği görülmektedir.
Girişim başına ortalama istihdam oldukça düşüktür. İmalatçı girişimlerde 2009 yılında sektör ortalaması olarak işletme başına 
istihdam 10,8 kişidir. Bu değer 2012 yılına kadar artarak 13,2 kişi düzeyine çıkmıştır. Alt sektörlerden Metal İşleme Makineleri 
imalatında işletme başına istihdam 2009 yılında 12,3 kişi olurken, Diğer Takım Tezgahları imalatında 7,3 kişidir. 

www.tiad.org
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Girişim başına istihdamda Metal İşleme Makineleri alt sektöründe zaman içinde önemli bir değişim olmamış, buna karşın Diğer 

Takım Tezgahları imalatında hızlı bir artış görülmüştür. 2012 yılında girişim başına istihdam Metal İşleme Makinelerinde 12,9 kişi 

ve Diğer Takım Tezgahları imalatında 14,4 kişidir. Diğer Takım Tezgahları imalatında işletme ölçeklerinin büyüdüğünü söylemek 

olasıdır. Toptan ticarette ise girişim başına istihdam yıllara göre fazla değişmemiş ve altı kişi düzeyinde kalmıştır.

Sektör istihdam endeksine bakıldığında sektörün son dönemlerde istihdama katkısını artırdığı görülmektedir.  Metal İşleme 

Makineleri İmalatı sektörü istihdam endeks değerleri, Makine ve Teçhizat Sanayi istihdam endeksinden daha düşük düzeylerdedir. 

Buna karşın imalat sanayi istihdam endeksinin çok üstündedir.

Metal İşleme Makineleri İmalatı (28.41) istihdam endeksi 2014 ilk üççeyrekte fazla değişmemiş ve 131 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

2014 son çeyrekte ise artarak 136 düzeyine erişmiştir. Kısaca 2014 yılı son çeyrek hariç sektör istihdamında önemli bir değişiklik 

yaşanmamıştır. Buna karşın Diğer Takım Tezgahları İmalatı (28.49) istihdam endeksi, 2014 ilk çeyrekte 116,4 den ikinci çeyrekte 

110,4 e düşmüş daha sonra son çeyrekte ise yükselerek 120,8’e erişmiştir.



   3.5   Çalışan Kişi Başına Üretim 

Metal İşleme Makineleri İmalatı (28.41) çalışan kişi başına üretim endeks değerleri, Makine ve Teçhizat Sanayi (28) ve imalat 
sanayi endeks değerlerinden daha düşük düzeylerdedir. 2014 yılı son çeyrek hariç olumsuz yönde bir eğilim göstermiştir. Son 
çeyrekte 99,74 düzeyine çıkmasına karşın yine de imalat sanayi endeks değerinin altında kalmıştır.
Sektörün 2013 yılına göre verimlilik konusunda sorun yaşadığı ortaya çıkmaktadır. 2013 yılında 102,01 olan çalışan kişi başına 
üretim endeks değeri 2014 yılında yaklaşık %10 düşerek 95,45 düzeyinde kalmıştır. Diğer Takım Tezgahları İmalatında (28.49) 
çalışan başına üretim endeks değerleri yüksek olmasına karşın 2014 ilk çeyrekte 125,73 den ikinci çeyrekte 152,7’ye çıkmış daha 
sonra üçüncü çeyrekte ise hızlı bir düşüşle 101,8’e gerilemiştir ve son çeyrekte 127,4 düzeyine çıkmıştır. Bu alt sektör verimlilik 
açısından daha iyi konumdadır. Ancak, 2013 yılına göre bu alt sektör çalışan başına üretimde daha olumsuz bir dönem yaşamıştır. 

www.tiad.org
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   3.6   Çalışılan Saat Başına Üretim

2014 yılında Metal İşleme Makineleri İmalatı (28.41) ve Diğer Takım Tezgahları İmalatında çalışan kişi başına üretim endeks değer-

lerinde olduğu gibi, çalışılan saat başına üretim endeks değerlerinde de olumsuz gelişme yaşanmıştır. Bu iki endeks değerlerinde-

ki eğilim, sektörün verimlilik açısından 2014 yılında sorunlarla karşılaştığını göstermektedir.

Çalışılan saat başına üretim endeksi Metal İşleme Makineleri imalatında geçmiş dönemlere göre değişim göstermemiş, 2014 ilk 

çeyrekte 110,05 düzeyinden 2014 yılı son çeyrekte 107,2 düzeyine gerilemiştir. Yıllık bazda 105,02 olmuştur. Bu bulgu üretimde, imalat san-

ayi sektör ortalamasına göre Metal İşleme Makineleri imalatı sanayi işgücü verimliliğinin daha düşük olduğunu da ortaya koymaktadır.  

3.7   Brüt Maaşlardaki Gelişmeler

2014 yılında Metal İşleme Makineleri İmalatı (28.41) sektörü Brüt Maaş Endeksinde hızlı artış eğilimi sürmüştür. İlk çeyrekte 215,9 

olan endeks değeri, son çeyrekte 239,7 olarak gerçekleşmiştir. İmalat sanayi ve makine ve ekipman imalatı sanayi brüt maaş 

endekslerinin oldukça üstünde kalmıştır.

Endeks daha düşük değerlerde olsa da Diğer Takım Tezgahları İmalatında da (28.49) brüt maaş endeksinde son iki çeyrekte 

artış yaşanmıştır. 2014 yılında çalışan kişi ve çalışılan saat başına üretim endekslerindeki düşüşe karşın brüt maaş endeksinde 

yaşanan artış, sektörde maliyetler içinde işgücünün payında artışı ortaya koymaktadır.

Endeks



16

Türkiye toplam ihracatı 2009 yılı hariç artış eğilimini 2013 yılına kadar istikrarlı biçimde artırmıştır. 2013 yılında 151,8 milyar ABD 
Doları ile 2012 yılının az da olsa altında kalmıştır. 2014 yılında ise %3,8 oranında bir artışla Türkiye toplam ihracatı 157,6 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. Toplam ithalat da genel olarak ihracata paralel bir eğilim izlemiştir. Türkiye toplam ithalatı 2013 yılında 
251,7 milyar ABD Doları düzeyinden 2014 yılında 242,2 milyar ABD Doları düzeyine gerileyerek son yılda ters bir eğilim göstermiştir.

Takım Tezgahları ihracatının Türkiye toplam ihracatına bezer bir eğilim göstermektedir.  2004 yılı ile 2008 yılları arasında 3,5 kat artan 
Takım Tezgahları ihracatı, söz konusu dönemde 177,6 milyon ABD Dolarından 630,5 milyon ABD Dolarına çıkmıştır. 2009 yılında önemli 
ölçüde gerileyerek 379,2 milyon ABD Dolarına düşmüştür. Daha sonra artış eğilimine girmiş ve 2013 yılında 585,9 milyon ABD Dolarına 
erişmiştir. Dış ticaret açığı veren sektörün ithalatı ise kriz dönemleri hariç 2004 yılından 2011 yılına kadar hızlı biçimde artarak, 2011 
yılında 1,7 milyar ABD Doları olmuş aynı yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %31 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında sektör 
ithalatı yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları olmuştur. 2014 yılında sektör ithalatı az da olsa gerileyerek 1,48 milyar ABD Doları, ihracatı ise 
%1,2’lik artışla 592,1 milyon ABD Dolarına çıkmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %39,9 olarak gerçekleşmiştir.
  

www.tiad.org

4.   TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI DIŞ TİCARETİ

   4.1   Takım Tezgahları Dış Ticareti
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Sektör, Türkiye ihracatından yıllara göre değişmekle birlikte ortalama binde dört pay alırken, Türkiye toplam ithalatında ise binde 

altı paya sahiptir. Bu oranlar son üç yıldan bu yana önemli bir değişim göstermemektedir. Sektörün toplam Türkiye ihracat ve 

ithalatı içindeki paylarına bakıldığında ithalata bağımlılığı açıkça ortaya çıkmaktadır. 

   4.2   Metal İşleme Makineleri Dış Ticareti

Takım Tezgahları sektörünün Metal İşleme Makineleri İmalatı (28.41) alt sektörünün 2004 yılında %26 olan ihracatın ithalatı 
karşılama artarak krizin de etkisiyle 2009 yılında %59 düzeyine erişmiştir. Daha sonra %40’lar düzeyinde gerçekleşmiştir.
2013 yılında Metal İşleme Makineleri ithalatı yaklaşık 1.13 milyara ABD doları olurken, ihracat ise 468,2 milyon ABD Doları 
düzeyinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında ihracat bir önceki yıla göre %1,26 artarak 474,1 milyon ABD Doları, ithalat ise %2,1 
düzeyinde artarak 1,15 milyar ABD Doları düzeyine çıkmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %41,2 olmuştur.

SITC Rev 3 gruplamasına göre, 2010 ve 2014 yılları arasında Türkiye’nin beş yıllık Metal İşleme Makineleri toplam ihracatından en 
yüksek pay alan ülke %8,27 ile Rusya Federasyonu dur.  ABD %6,06 payla ikinci sırada yer almıştır. Türkiye’nin ihracatı içinde en 
yüksek paya sahip ilk beş içindeki diğer ülkeler sırasıyla Almanya (%5,8), Polonya (%4,02) ve serbest bölgeler  (%4,01) olmuştur. 
Toplam ihracatın %71,84’ü ise diğer ülkelere yapılmıştır.
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Türkiye’nin sadece 2014 yılı ihracatı değerlendirildiğinde Rusya Federasyonu’nun payının beş yıllık değerlendirmeye göre %7,25’e 
gerilediği ABD (%6,69), Almanya (%5,97) ve Polonya’nın (4,35) az da olsa payını artırdığı görülmektedir. 2014 yılında Toplam Metal 
İşleme Makineleri ihracatında Suudi Arabistan %3,86 Pay ile ilk beşe girmiştir. Diğer ülkelerin payı %71,88 ile beş yıllık toplama 
göre çok az da olsa yükselmiştir.
2010 ve 2014 yılları arasında Türkiye’nin beş yıllık Metal İşleme Makineleri toplam ithalatında ilk sırada %20,35 pay ile Almanya 
gelmektedir. Almanya’yı çok az bir farkla (%20,12) Tayvan izlemektedir. Beş yıl içinde söz konusu iki ülkeden yapılan ithalatın payı 
%40,5 düzeyine erişmektedir. Bu iki ülkeyi %15,26 payla İtalya, %9,37 payla Japonya ve %6,53 payla Güney Kore izlemektedir. Beş 
yıl içinde diğer ülkelerden yapılan ithalatın payı ise %28,35 düzeyinde kalmıştır.

,

2014 yılı Türkiye Metal İşleme Makineleri ithalatında Tayvan %21,83 ile ilk sıradadır. İthalatta Tayvan’ı %20,27 payla Almanya 
izlemektedir. İlk beşte yer alan diğer ülkeler sırasıyla İtalya (%13,25), Japonya (%9,91) ve Çin (%7,42) olmuştur. 2014 yılında Çin ilk 
beşe girerken İtalya’nın beş yıllık toplam ithalattaki payına göre 2014 yılındaki payında düşüş yaşanmıştır.

www.tiad.org
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   4.2.1   Maddelerin Aşındırılarak İşlenmesine Yönelik Makineleri (GTİP 84.56)

Metal İşleme Makineleri İmalatı (28.41) sektöründe maddelerin aşındırılarak işlenmesine yönelik makine ve aletler grubunda ihra-

cat sürekli olarak artış göstermiştir. İhracatta özellikle 2011 yılı sonrası hızlı bir artış sağlanmıştır. 2011 yılında 41,4 milyon ABD 

Doları olan ihracat 2014 yılında 80,8 milyon ABD Dolarına erişmiştir. 2010 yılında 0,39 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 

2014 yılında 0,76 düzeyine erişmiştir.

   4.2.2   Metal İşlemeye Mahsus İşleme Merkezleri (GTİP 84.57)

Metal işlemeye mahsus işleme merkezlerinde Türkiye’nin büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğu görülmektedir.  İhracat tutarları 

göz ardı edilecek kadar düşük düzeylerde kalırken, ithalat 2011 yılında 231,7 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiş ve 2012 yılın-

da 263,7 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. 2013 yılında bir önceki yıla göre gerileyen ithalat 2014 yılında tekrar yükselerek 272,9 

milyon ABD Dolara  erişmiştir. 2015 ilk iki ayda ise ithalat 44,7 milyon ABD Doları olmuştur. 
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   4.2.3   Metal İşlemeye Mahsus Torna Tezgahları (GTİP 84.58)

Torna tezgahları alanında da Türkiye’nin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu görülmektedir. İşleme merkezlerine benzer 

olarak torna tezgahları ithalatı da 2010 sonrası 200 milyon ABD Doları üstündedir. 2013 yılında 235,7 milyon ABD Doları 

olan ithalat 2014 yılında 244,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Bu grubun ihracatı da çok düşük düzeylerded-

ir. 2013 yılında sadece 7,5 milyon ABD Doları olan ihracat 2014 yılında 5,2 milyon ABD Doları olmuştur.

   4.2.4   Talaş Kaldırarak Delme,  Frezeleme vb. Takım Tezgahları (GTİP 84.59)

Bu grupta da ihracatın ithalatı karşılama oranı çok düşük düzeylerdedir. 2011 yılında %15,7 olan ihracatın ithalatı 

karşılama oranı 2012 yılında çok daha düşük düzeylerde gerçekleşmiş, ancak ithalatta düşüşle 2013 yılında %18,2 

düzeyine çıkmıştır. 2014 yılında ise yeniden %14 düzeyine gerilemiştir.
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   4.2.5   Parlatma, Çapak Alma, Parlatma, Taşlama vb. Tezgahlar (GTİP 84.60)

Metal İşleme Makinelerinin bu grubunda ihracat 2008 yılında en yüksek değeri olan 21,7 milyon ABD Dolarına erişmiştir. Daha 

sonra 10 milyon ABD Dolarının biraz üzerinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında 14,4 ve 2014 yılında 14,1 milyon ABD Doları olmuştur. 

İthalat ise 2012 yılında en yüksek değeri olan 102,4 milyon ABD Dolarına erişirken, 2013 yılında 99,8 ve 2014 yılında 81,9 milyon 

ABD Dolarına gerilemiştir. Bu grupta da ithalata bağımlılık yüksek düzeydedir. 

   4.2.6   Vargel, Yiv Açma, Broş, Dişli Açma, Testere  vb. Tezgahlar (GTİP 84.61)

İhracatın ithalatı karşılama oranı açısından diğer birçok gruba göre daha iyi konumda olan bu Metal İşleme Makineleri grubunun 

ihracatı 2010 yılı sonrası 20 milyon ABD Doları düzeyinde olmuştur. 2013 yılında 24,2 ve 2014 yılında 19,9 milyon ABD Doları 

olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın aynı yıllarda ithalat ise 2013 yılında 33,3 ve 2014 yılında 43,6 milyon ABD Doları olmuştur.
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   4.2.7   Dövme, Çekiçleme, Kesme, Taslak Çıkarma vb. Tezgahlar (GTİP 84.62)

Metalleri dövme, çekiçleme, kalıpta dövme, kesme, taslak çıkartma, şatafatlama, karbürleri işlemeye mahsus Takım Tezgahları 

alt sektörünün ihracatının ithalatı karşılama oranı 2005 yılı hariç 2004 yılından bu yana bir’in üstündedir. Kısaca, Metal İşleme 

Makineleri içindeki rekabet gücü en yüksek gruptur. 2008 yılında en yüksek değeri olan 366,9 milyon ABD Doları olmuştur. 2008 

yılı ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 1,70 ile çok yüksek bir düzeye erişmiştir. 2009 yılında krizin de etkisiyle gerileyen ihracat 

değerleri 2010 yılından sonra tekrar tırmanışa geçmiş ve 2013 yılında 306,9 milyon ABD Doları düzeyine erişmiştir. 2014 yılında 

ihracat 293,1 milyon ABD Doları olurken, ithalat 221,6 milyon ABD Doları ve ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 1,32 olmuştur.
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    4.2.9 Makinelerde (84.56/84.65) Kullanılan Aksam, Parça, Aksesuar (GTİP 84.66) ve Disk, Külçe vb. İmalatında 

                Kullanılan Makine vb.  (GTİP 84.86)

Metal İşleme Makineleri aksam, parça, tutucu vb. ürünlerin yer aldığı bu grupta dış ticaret hacmi 2012 sonrası 60 milyon ABD 

Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Sektörün imal ettiği makine ve teçhizatı ile ilgili aksam ve parçaların yer aldığı GTİP 84.66 ve 

84.86 grubunda toplam dış ticaret hacmi son iki yılda ihracatta 20 ve ithalatta 30 milyon ABD Dolarları düzeyinde kalmıştır.

   4.2.8   Metalleri ve Sermetleri Talaş Kaldırmadan İşleyen Makineler (GTİP 84.63)

Metal İşleme Makineleri içinde talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makineler grubunda Türkiye’nin ihracatı 2011 sonrası 
2013 yılı hariç 20 milyon ABD Doları düzeyinde kalmıştır. 2012 yılında 20,3 milyon ABD Doları olan ihracat 2013 yılında 15,8 ve 
2014 yılında 20,2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalat ise 2012 yılında 57,6 ve takip eden yıllarda 
sırasıyla 62 ve 71,6 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 

GTİP 84.66 grubunun 2014 ihracatı 24,4 milyon ABD Doları olurken ithalatı 36,4 milyon ABD Doları olmuştur. GTİP 84.86 grubunun 
dış ticaret hacmi birlikte incelenen bu iki grup içinde dikkate alınamayacak boyuttadır. 2014 yılında dış ticaret hacmi sadece 205 
bin ABD Doları olmuştur. Bu grup dış ticaret hacmi düşük de olsa Metal İşleme Makineleri grubu içinde ihracatın ithalatı karşılama 
oranı açısından oldukça iyi konumdadır. 
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 4.3 Diğer Takım Tezgahları Dış Ticareti

z

Diğer Takım Tezgahları İmalatı (28.49) sektöründe 2004 yılında %17,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı artarak 

krizin de etkisiyle 2009-2010 yıllarında %40’lar düzeyine erişmiştir. 2013 yılında sektör ithalatı 366,2 milyon ABD doları 

olurken, ihracat ise 117,7 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında ihracat 118,1 milyon ABD Doları, 

ithalat 332,1 milyon ABD Doları ve ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %35,6 olmuştur.

Grafik38: Diğer Takım Tezgahlarının İhracatı ve İthalatı (GTİP 28.49)
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   4.3.1   Taş, seramik, Beton vb. ya da Camı Soğuk İşleyen Makineler (GTİP 84.64)

Diğer Takım Tezgahları altında yer alan bu grubun dış ticaret hacmi 100 milyon ABD Doları düzeyindedir. Bu grupta dışa bağım-

lılık oldukça yüksektir ve ihracatın ithalatı karşılama oranı oldukça düşüktür. 2014 yılında ihracat 17,6 milyon ABD Doları olurken, 

ithalat 89,5 milyon ABD Doları olmuştur. 2014 yılı ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 19,7 düzeyinde kalmıştır. 

4.3.2   Ağaç, Sert kauçuk vb. çivi çakma, zımbalama vb. Makineler (GTİP 84.65)

Diğer Takım Tezgahları alt sektöründe dış ticaret hacmi en yüksek olan grup çivi çakma, zımbalama vb. makinelerinin oluşturduğu 

bu gruptur. Bu grubun dış ticaret hacmi 2013 yılında 67,3 milyon ABD Doları ihracat ve 107 milyon ABD Doları ithalat olmak üzere 

toplam 174,3 milyon ABD Doları olmuştur. Aynı grubun 2014 yılında dış ticaret hacmi 164,2 milyon ABD Doları olurken ihracatın 

ithalatı karşılama oranı ise %57 olarak gerçekleşmiştir. İhracat 2014 yılında 59,5 ve ithalat 104,6 milyon ABD dolarıdır.
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   4.3.3   Makinelerde Kullanılan Aksam, Parça, Tutucu vb.  (GTİP 84.66)

Bu alt sektörde yer alan makinelerde kullanılmaya elverişli aksam ve parçaların (parça, alet tutucuları vb. GTİP 84.66) 2014 

yılı ihracatı 37,2 ve ithalatı 79,8 milyon ABD Doları olmuştur. Diğer Takım Tezgahları alt sektörü içinde 100 milyon ABD Doları 

üstündeki dış ticaret hacmi ile önemli bir yer tutmaktadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılında %43,4 ve 2014 yılında 

%46,6 düzeyindedir. 

4.3.4 Kendine Özgü Fonksiyonu Olan Diğer Makineler (GTİP 84.79)

Kendine özgü makinelerin GTİP 84.79 altında toplanmış olan grup ithalat ağırlıklı bir gruptur. İhracat yok denecek düzeylerded-

ir. İthalat ise ihtiyaca bağlı olarak senelere göre önemli ölçüde dalgalanmaktadır. 2011 yılında 198,9 milyon ABD Doları ile çok 

yüksek düzeylere çıkmıştır. 2014 yılında 38,1 milyon ABD Doları olan ithalatın 2015 yılında iki ayda 49,2 milyon ABD Dolarına 

çıkması dikkat çekicidir.



27

www.tiad.org

Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makineler ve mekanik cihazlarda 2014 yılında ithalat 2012 yılı değerlerini yakalamış 

2013’ün iki katına erişerek 20,2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

   4.3.5   Disk, Külçe vb. İmalatında Kullanılan Makine vb.  (GTİP 84.86) Kendine Özgü Fonksiyonu Olan Diğer Makineler (GTİP 85.43)

Sektörde yer alan GTİP 84.86 ve 85.43 gruplarının dış ticaret hacimleri ise oldukça düşüktür. GTİP 84.86 grubunda dış ticaret göz 

ardı edilecek boyuttadır.
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Metal İşleme ve Takım Tezgahları SITC Rev 3 sınıflamasında 73 kodu altında yer almaktadır. Bu sınıflandırma, NACE Rev 2 grupla-
masından farklılıkları bulunmasına karşın sektör dünya ticareti konusunda bilgi vermesi açısından önemlidir. Dış Ticaret verilerini 
rapor eden ülkelerin verilerinden oluşan UN COMTRADE veri tabanı yer alan SITC Rev 3 sınıflamasında 73 kodu altındaki Takım 
Tezgahları sektörünün dünya ihracatı 2010 yılında yaklaşık 69 Milyar ABD Doları düzeyindedir. Dünya toplam ihracatı artarak 2011 
yılında 90,4 ve 2012 yılında 93 milyar ABD Doları düzeyine erişmiştir.2013 yılında ise bir önceki yıla göre %7 oranında düşerek 86,5 
milyar ABD Doları düzeyine gerilemiştir. Dünya ticaretinde ihracat ve ithalat rakamlarının farklı olması büyük ölçüde ihraç eden ve 
ithal eden ülkelerin gümrük giriş ve çıkış beyanları arasındaki sapmalardan kaynaklanmaktadır.2010 ve 2013 yılları arasında toplam 
ihracat ve ithalat içinde ilk beş ülke payları ihracat ve ithalat pazarlarının büyüklüğü konusunda bilgi vermektedir. 2014 yılı verilerinin 
tamamlanmamış olması nedeniyle 2014 yılı toplama dahil edilmemiştir. Zira başta Çin olmak üzere birçok ülke verisindeki eksiklikler 
nedeniyle paylarda önemli değişim yaşanması olasıdır.

2010 ve 2013 yılları arasında dört yıllık toplam dünya ihracatında en yüksek paya sahip olan ülke Almanya’dır. Almanya dört yıllık 
toplam dünya ihracatından %18,55 payla ilk sırada yer almıştır. Almanya’yı %17,85 ile Japonya takip etmektedir. İtalya ise %8,74 ile 
üçüncü sırada gelmektedir. Dikkat çeken önemli bir nokta dört yılda Almanya ve Japonya’nın toplam dünya ihracatının %36,4’ünü 
gerçekleştirmiş olmalarıdır. İtalya’yı dördüncü sırada az bir farkla ABD ve Çin izlemiştir. 

Sadece 2013 yılı ihracatı değerlendirildiğinde son yıllarda Almanya’nın payını artırarak %19,93 düzeyine çıkardığı görülmektedir. 

Japonya’nın payının ortalamaya göre 2013 yılında %15,31 düzeyine gerilediği görülmektedir. Dört yıllık ortalamaya göre 2013 

yılında Çin ve ABD payını artırırken İtalya’nın dünya ihracatındaki payının az da olsa düştüğü görülmektedir. Tüm bunlara karşın ilk 

beşin dünya ihracatındaki payında önemli bir değişim olmadığı açıktır. Diğer ülkelerin payı, dünya ihracatında dört yıl ortalaması 

olarak %39,61 düzeyindedir. 2013 yılında ise bu pay %40,11 olmuştur.

5.   TAKIM TEZGAHLARI DÜNYA ÜRETİMİ, TÜKETİMİ, DIŞ TİCARETİ ve TÜRKİYE

   5.1   Takım Tezgahları Dünya İhracatı ve İthalatıve İthalatı
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2010 ve 2013 yılları arasında dört yıllık toplam dünya ithalatında Çin %19,15 ile en yüksek paya sahip ülke konumundadır. ABD 

dört yıllık toplam dünya ithalatından %10,78 payla ikinci sıradadır. İhracatta en yüksek paya sahip olan Almanya dört yılda dünya 

ithalatından %6,03 pay almıştır. Dikkat çeken bir nokta ihracatta ilk beşte yer alan üç ülkenin, ithalatta da ilk beş ülke arasında yer 

almasıdır. Dört yıllık dünya ithalatından en yüksek pay alan dördüncü ülke %4,10 ile Hindistan ve beşinci ülke ise %3,79 ile Rusya 

olmuştur. 

Dünya ithalatındaki paylar açısından 2013 yılı ise dört yıllık ithalat sonuçlarından biraz farklıdır. 2013 yılında dört yılda en yüksek 

paya sahip beş ülke arasında yer alan Hindistan’ın yerine 2013 yılında yıl bazında Meksika girmiştir. 2013 yılında dünya toplam 

ithalatı içinde Çin’in payı önemli ölçüde ortalamaya göre azalmış ve %16,43 olmuştur. Buna karşın ABD’nin payı %12,13 ile dört 

yıl ortalamasının üzerine çıkmıştır. Almanya da ise önemli bir değişim olmamış ve 2013 yılında Dünya ithalatından %6,47 pay 

almıştır. 2013 yılında dünya ithalatından %4,23 pay alan Meksika dördüncü ve %3,88 pay alan Rusya beşinci sırayı almıştır.

   5.2   Takım Tezgahları Dünya Üretimi/İmalatı

Gardner Research’ın hazırladığı ve yayımladığı yıllık Takım Tezgahları üretim ve tüketim raporu, Takım Tezgahları dünya üretiminin 

ve tüketiminin tamamına yakınını yapan 27 ülkenin resmi verilerinden oluşturulmaktadır. 2015 yılı başında yayımlanan bu raporda 

yer alan verilere göre Takım Tezgahları imalatı sektörü toplam üretimi 2013 yılında yaklaşık 83,9 milyar ABD Doları düzeyindedir. 

2014 yılında üretimin 2013 yılına göre %3,1 düzeyinde düşerek yaklaşık 81,3 milyar ABD Dolarına gerilediği görülmektedir.

2014 yılı üretiminde 2013 yılına göre düşüş yaşamasına karşın Çin, 23,8 Milyar ABD Doları ile ilk sırada yer almaktadır. İkinci sıra-

da 2014 yılında üretiminde yaklaşık 2,3 milyar ABD Doları düşüş yaşayan Almanya bulunmaktadır. Bir önceki yıla göre 2014 üre-

timini artırarak 12,8 milyar ABD Dolarına çıkaran Japonya üçüncü sıradadır. Türkiye, Takım Tezgahları dünya üretiminin yaklaşık 

tamamını yapan 27 ülke arasında 12. Sırada yer almaktadır. Türkiye’nin üretiminde önemli bir değişim olmamış, 2013 yılında 719 

milyon ABD Doları olan üretim %0,4 artışla 2014 yılında 722 milyon ABD Dolarına çıkmıştır. 2014 verileri Türkiye’nin toplam dünya 

üretimi içindeki payını 2013 yılına göre artırarak %0,9 düzeyine çıkardığını göstermektedir
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5.3   Takım Tezgahları Dünya Tüketimi/Kullanımı

Üretim tutarlarına, ihracat ile ithalat arasındaki farkın eklenmesiyle (+/-) elde edilen tüketim verileri Çin’in büyük farkla tüke-

timde de ilk sırada yer aldığını göstermektedir. Çin’in 2013 yılında 31,9 milyar ABD Doları olan tüketimi 200 milyon ABD Doları 

düşerek 2014 yılında 31,7 milyar ABD Doları olmuştur. Tüketimde düşüşün 2015 yılında hızlanması beklenmektedir. 2015 yılında 

Çin’in tüketiminin 28,6 milyar ABD Dolarına düşeceği tahmin edilmektedir.

   5.4   Takım Tezgahları Dünya İthalatı

Dünya da Takım Tezgahları sektörü ürünleri ithalatında ilk sırayı Çin almaktadır. Çin 2013 yılında 10,1 milyar ABD Doları ithalat 

yaparken, 2014 yılında ithalatı 11,2 milyar ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Çin’i ikinci sırada ABD izlemektedir. ABD 2013 ve 2014 

yıllarında yaklaşık aynı düzeyde ithalat yapmıştır. 2014 yılı ithalatı bir önceki yıla göre sadece 26 milyon ABD Doları azalarak 5,2 

milyar ABD Doları düzeyinde olmuştur.

Takım Tezgahları sektörü ürünleri tüketimde ikinci sırayı ABD almaktadır. ABD’nin tüketimi son iki yılda 8 Milyar ABD Doları 

düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015 yılı için ise ABD’nin tüketiminin yaklaşık %25 düzeyinde artışla 10,4 milyar ABD Doları düzeyine 

erişmesi beklenmektedir. Almanya’yı Japonya ve Güney Kore takip etmektedir. 2015 yılında her iki ülke tüketiminde az da olsa 

artış beklenmektedir. Türkiye üretimde olduğu gibi tüketimde de on ikinci sıradadır. Türkiye’nin tüketimi 2014 yılında 2013 yılına 

göre 34 milyon ABD Doları düşerek 1,22 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Yapılan tahminlere göre Türkiye’nin 2015 

yılında tüketiminin yaklaşık 1,27 milyar ABD Doları olması beklenmektedir.  
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Almanya, Rusya ve Meksika dünya ithalatında ilk beşte yer alan diğer ülkeler olmuştur. 2014 yılında 2013 yılına göre söz konu-

su ülkelerin ithalatlarında çok az daralma görülmüştür. 2014 yılında Almanya yaklaşık 2,8 milyar ABD Doları, Rusya 1,9 milyar 

ABD Doları ve Meksika 1,6 milyar ABD Doları ithalat yapmıştır. Türkiye en çok ithalat yapan sekizinci ülke olmuştur.  Türkiye 2013 

yılında yaklaşık 1.04 milyar ABD Doları ithalat yaparken 2014 yılında ithalatı düşerek 989 milyon ABD Dolarına gerilemiştir. Türkiye 

Takım Tezgahları dünya pazarları arasında yüksek potansiyele sahip önemli bir pazar konumundadır.

   5.5   Takım Tezgahları Dünya İhracatı

Almanya dünya Takım Tezgahları sektörü ürünleri ihracatında ilk sırayı almaktadır. Ancak, 2014 yılı ihracatı 2013 yılına göre 

önemli ölçüde gerilemiştir. Almanya’nın ihracatı 2013 yılında 10,7 milyar ABD Doları düzeyinden yaklaşık 9 milyar ABD Dolarına 

gerilemiştir. İkinci sırada yer alan Japonya’nın ihracatında 2013 ve 2014 yılları arasında önemli bir değişim yaşanmamıştır. Japon-

ya’nın ihracatı 2014 yılında yaklaşık 8,4 milyar ABD Doları olmuştur. İhracatta İtalya, Tayvan ve Çin ilk beşte yer alan diğer ülkele-

rdir. 2013 yılına göre İtalya’nın ihracatı düşerken, Tayvan ve Çin’in ihracatı artmıştır. İtalya’nın ihracatı 2014 yılında 3,8 milyar ABD 

Doları, Tayvan’ın 3,7 ve Çin’in 3,3 milyar ABD Doları olmuştur.  

Türkiye ihracatta 15. Ülke konumundadır. Türkiye 2013 yılında, 495 milyon ABD Doları ihracat yaparken 2014 yılında ihracatı 

düşerek 484 milyon ABD Dolarına gerilemiştir. Türkiye Takım Tezgahları pazarında özellikle başta metalleri dövme, çekiçleme, 

kalıpta dövme, kesme, taslak çıkartma, şatafatlama, karbürleri işlemeye mahsus Takım Tezgahları olmak üzere ihracatta öne 

çıkan ülkelerden birisidir. Gardner’in Türkiye’nin ihracat ve ithalatı ile ilgili verileri doğal olarak NACE Rev.2 Sınıflamasına göre 

farklılık göstermektedir.

   5.6   Takım Tezgahları Dünya İhracatı

Ülkelere göre kişi başına Takım Tezgahları tüketimi ülkelerin sanayi alt yapısını göstermesi açısından da önemli bir göstergedir. 

Kişi başı Takım Tezgahları tüketiminde İsviçre 133,1 ABD Doları ile ilk sırada yer almaktadır. İsviçre’yi kişi başı 97,4 ABD Doları ile 

Güney Kore gelmektedir. İlk beşteki diğer ülkeler sırayla Almanya, Avusturya ve Tayvan’dır.  İlk beşte yer alan ülkeler i takip eden 

ülkeler arasında ise önemli fark bulunmaktadır.

Türkiye kişi başına Takım Tezgahı tüketimi açısından 15,8 ABD Doları ile 18. sıradadır. Bu gösterge Türkiye’nin imalat sanayi alt 

yapısı konusunda eksikliğini göstermesi açısından da dikkat çekicidir. Söz konusu bulgu Türkiye’nin Takım Tezgahları konusunda 

önemli bir pazar olduğunu göstermektedir.
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Takım Tezgahları sektörü mevcut durum ve 2015 yılı beklentile-
ri çalışması TİAD üyeleri arasında yürütülmüştür. TİAD üyeleri-
nin faaliyet alanına göre dağılımına bakıldığında %61,1 ile Ta-
kım Tezgahları distribütör ve imalatçıları ön plana çıkmaktadır. 
Kesici ve tutucu takımlar alanında faaliyet gösterenler %26,7 
ile ikinci sıradadır. CAD/CAM/CAE ve PLM ile kalite kontrol 
sistemleri ile ilgili faaliyet gösterenler ise üçüncü ve dördüncü 
sırayı paylaşmaktadır. TIAD üyelerinin faaliyet alanlarına göre 
dağılımı Takım Tezgahları sektörünü temsil gücünü göstermesi 
açısından önemli bir göstergedir.  

www.tiad.org

6.   TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ ve TİAD ÜYELERİ 2015 YILI BEKLENTİLERİ

   6.1   Anket Kapsamı

TİAD üyeleri arasında yürütülen saha çalışmasıyla sektördeki mevcut durum, gelişmeler ve 2015 yılına ilişkin beklentiler saptan-

maya çalışılmıştır. Çalışmaya katılan işletmelerin verdiği cevaplardan elde edilen bulgular bu bölümde kısaca özetlenmiştir. TİAD 

üye sayısına göre katılım oranı sınırlı düzeyde olmasına karşın bir eğilim anketi niteliğinde olan çalışma, Takım Tezgahları sektö-

ründe yaşanan gelişmeler ve beklentiler konusunda önemli bulgular ortaya koymaktadır.  Ankete katılan işletmelerin alt sektör ve 

ürün grubu dağılımları ise sektör için bulguların gösterge olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Çalışmaya katılan işletmelerin birden fazla alanda ve ürün grubunda faaliyet göstermeleri nedeniyle oransal dağılımlar %100’den 

büyüktür. Çalışmaya katılan işletmelerin %50’si ürün grupları içinde kesici takımlar, % 37,5’i Metal İşleme Makineleri bulunduğunu 

belirtmiştir.
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     6.2   Satış Tahminleri ve Gerçekleşmeler

Çalışmaya katılan ve satışlar konusunda yöneltilen soruya verilen cevaplar, işletmelerin %18,6’sının 2014 yılında 2013 yılına göre 

satışlarının düştüğünü göstermektedir. Bu bulgu işletmelerin önemli bir bölümünün 2014 yılında satışlar açısından sorunlarla 

karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır. Satışlarında herhangi bir değişim yaşamayan işletmelerin oranı %18,8 olmuştur. Sa-

tışlarının %20 düzeyine kadar arttığını belirtenlerin payı %25 ve %21-%50 arasında artırma başarısı gösterenlerin payı ise %24,8 

düzeyindedir. İşletmelerin %6,2’si ise satışlarında 2014 yılında %50’nin üstünde bir satış artışı sağlamıştır.

Yılbaşında yapılan satış tahminleri, işletmelerin yıl içindeki faaliyetlerini etkin biçimde planlayabilmeleri ve etkin bütçe yönetimi 

için gereklidir. İşletmelerin %56,1’i 2014 yılı için sene başında yaptıkları tahmini satış hedeflerine büyük ölçüde eriştiklerini belirt-

miştir. 2014 yılı satış hedefini en az %60-%89 aralığında gerçekleştirdiklerini belirten işletmelerin payı ise %18,6 olmuştur.

     6.3   Kar Marjı ve Yatırımlar

Çalışmaya katılan işletmelerin %62,5 gibi oldukça yüksek bir bölümü 2014 yılında yatırım yaptıklarını belirtmiştir. Dikkat çeken 

diğer bir bulgu 2014 yılında kar marjlarında önceki yıla göre düşüş yaşayan işletmelerin oranının %50 düzeyine erişmesidir. 

İşletmelerin %18,8’i ise kar marjları açısından durumlarını koruduklarını, başka bir anlatımla kar marjlarında bir değişim yaşan-

madığını belirtmişlerdir. 2013 yılına göre kar marjlarında iyileşme olduğunu belirten işletmelerin payı ise %25 düzeyindedir. Tüm 

veriler bir arada değerlendirildiğinde 2014 yılının kar marjları açısından çok da olumlu yönde gelişmediğini ve pazarda rekabetin 

arttığını söylemek olasıdır.
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   6.4   İhracat ve İthalat

İşletmelerin %62,5’i ihracat yapmadıklarını belirtmiştir. Sektörün yapısı düşünüldüğünde bu oranın tutarlı olduğunu söylemek 

olasıdır. İşletmelerden ihracatları içindeki payı açısından ilk üç ülkeyi belirtmeleri istenmiştir. Bu soruya verilen cevaplardan elde 

edilen bulgulara göre Almanya ilk üçte yer alma oranı açısından ilk sırada gelmiştir. İşletmelerin %31,2’si Almanya’yı en çok ihra-

cat yaptıkları ilk üç ülke arasında göstermiştir. Almanya’yı %18,8 ile Polonya izlemiştir. Diğer ülkeler grubunda Avusturya, Japonya, 

Romanya ve İsrail gibi ülkeler yer almıştır.

Çalışmaya katılan işletmeler içinde ithalat yapanların payı %75 düzeyindedir. Sektörde birçok ürünün ithal edilmesinin kaçınıl-

maz olduğu düşünüldüğünde bu oranın yüksek olmadığı söylenebilir. İşletmelerin en çok ithalat yaptıkları ilk üç ülke arasında ilk 

sırayı Almanya almaktadır. İşletmelerin %50’si Almanya’ya ilk üçte yer vermiştir. İşletmelerin %31,2’si Tayvan’a ve Japonya’ya yer 

vermiştir. Bu iki ülke en çok ithalat yapılan ilk üç ülke arasında ikinci sırayı paylaşmıştır. Bu ülkeleri diğer (%18,8), İtalya (%12,5) ve 

Güney Kore (%12,5) ile izlemiştir. Çin, ABD ve İsviçre %6,2 ile ilk üçte belirtilen ülkeler arasında yer almıştır.
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   6.5   Finansman

Sermaye birikimi eksikliği nedeniyle finansman sorunu tüm sektörlerde işletmelerin en önemli sorunları arasında yer almakta-

dır. Çalışmaya katılan işletmelerin %50’si finansman sorunu yaşadığını belirtmiştir. Sorunun temel nedenleri arasında karlılığın 

azalması ve kaynak yaratamama %37,4 ile ilk sıraya çıkmıştır. İkinci sırada şüpheli alacak ve karşılıksız çek / senetlerde hızlı artış 

yer almıştır. Bu konuda işletmelerin %25’i bu sorunu yaşadığını belirtmiştir. Bu oran dikkat çekicidir. Kredi maliyetlerinin yüksekliği 

de işletmelerin %25’i tarafından finansman sorununa yol açan önemli nedenler arasında gösterilmiştir. Sektörde küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin oranının yüksek olduğu düşünüldüğünde bu sorunun çok sayıda işletmeyi olumsuz yönde etkilediğini söylemek 

olasıdır. İlk sıralarda yer alan etmenler girişimci iklimi açısıdan 2014 yılının çok da olumlu geçmediğini göstermektedir.

6.6   İyileştirme Alanları

İşletmelerin %50’si 2014 yılında satış sonrası servis kalitesini artırma, işgücü verimliliğini artırma ve ürün çeşidi artırma konula-

rında iyileşme ve gelişime sağladıklarını  belirtmiştir. İnsan sermayesine yatırım yapanların oranı ise %43,8 olmuştur. Sektörün 

faaliyet alanı göz önüne alındığında ağırlık verilen faktörlerin sektör açısından da önemi ortaya çıkmaktadır. Yeniden yapılanma 

(%37,5) ve lojisitik maliyetleri düşürme (%31,2) ise iyileştirme konusunda ön plana çıkan diğer alanlar olmuştur. Bu alanları 

maliyetleri düşürme, bilgi teknolojilerine yatırım ve yeni tedarikçiler bulma alanları izlemiştir. 2015 yılının işletmeler açısından 

verimliliğe odaklanma dönemi olacağı anlaşılmaktadır. İşletmelerin %62,5’i verimliliği artırma konusuna ağırlık vereceklerini 

belirtmektedir. Hizmet kalitesini artırma, insan sermayesine yatırım ve ölçek büyütme %43,8 ile ikinci sırayı paylaşmaktadır. Ölçek 

büyütmenin ikinci sırada yer alması dikkat çekicidir. Sektörde rekabet gücünü artırma ve uluslar arası alanda rekabet gücü kazan-

ma açısıdan sektör için olumlu bir eğilimdir. Kurumsallaşma ve yeni ürün/hizmet geliştirme işletmelerin %37,5’i tarafından 2015 

yılında ağırlık verilecek alanlar olarak belirtilmiştir.
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Sektörün öncelikli sorunlarını saptamaya yönelik soruya verilen cevaplarda gümrük mevzuatı önem derecesi beş puan üzerinden 
ortalama 3,67 ile ilk sıraya yerleşmiştir. Bu sorunu çalışmaya katılan işletmelerin %68,8’i önemli ya da çok önemli olarak 
işaretlemiştir.
Puan ortalamasına göre ikinci sırada gelen sorun ise ithalatta karşılaşılan engeller (3,2 puan) olmuştur. Buna karşın söz konusu 
sorunu önemli ya da çok önemli olarak işaretleyenlerin payı ise %56,3 düzeyinde kalmış ve bu açıdan dördüncü sırada yer almıştır. 
Kısaca puanı yüksek olmasına karşın daha az sayıda işletme tarafından önemli ya da çok önemli olarak gösterilmiştir.
Dikkat çeken bir bulgu hammadde ve yarı mamul girdilerde dışa bağımlılığın yüksek olması sorununun puanlamada az bir farkla 
üçüncü ve önemli/çok önemli bulunma yüzdesine göre ise ikinci sırada olmasıdır. Bu faktör, sektörün önde gelen en önemli sorun-
larından birisi olduğu bir gerçektir.
Her iki değerlendirmede de ilk beşte yer alan diğer sorunlar ise kayıt dışı faaliyet nedeniyle haksız rekabet ve sektörde nitelikli 
personel eksikliği olmuştur. Bu iki sorunun Takım Tezgahları sektörü yanında, alt sektörü olduğu Makine ve Teçhizat İmalatı sektö-
rünün de önemli ve aşılması gereken önemli sorunlar olduğu açıktır.
Tüm bunların yanında vadeli ithalattan yüksek KKDF alınması, kar marjlarının giderek düşmesi, çevre ülkelerde yaşanan ekono-
mik - siyasi karmaşa ve savaşlar, döviz kurlarında son dönemlerde yaşanan dalgalanmalar, satışların vadelerinin uzun olması, 
tahsilatlarda artan sorunlar gibi birçok faktör sektör sorunları arasında yer almıştır. Bu sorunlardan vadeli ithalatta KKDF, çok kısa 
süre önce oran sıfırlanarak çözümlenmiştir.   

TÜFE, ÜFE, GSYH
Son çeyrek GSYH büyüme oranının %2,6 olurken, ilk üç çeyrekteki gerçekleşme tahminlerinde yapılan düzeltmelerle 2014 yılı 
GSYH büyüme oranı %2,86 olmuştur. Çalışmaya katılan işletmeler 2015 yılında GSYH büyüme oranında 0,78 puanlık bir artış bek-
lemekte ve 2015 YH büyüme oranını %3,64 olarak tahmin etmektedir. Bu oran katılımcı tahminlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.  
Çalışmaya katılan işletmeler, 2014 yılında %8,17 olarak gerçekleşen TÜFE oranının 2015 yılında %8,27 düzeyinde kalacağını tah-
min etmektedir. Kısaca tüketici fiyatlarında %1,2 düzeyinde bir artış beklemektedir.
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   6.7   Sektörün Sorunları

   6.8   Bazı Temel Ekonomik Göstergeler 2015 Tahminleri



Yıl Sonu ABD Doları ve Euro Tahmini 

Yılsonu döviz kuru tahminleri Euro da 2014 yılsonu kuruna göre fazla bir değişim beklenmediğini buna karşın ABD Doları kurunda 

ise önemli bir artış beklendiğini ortaya koymaktadır. 2014 yılsonunda 2,33 TL olan ABD Dolarının 2015 yılı sonu tahmini 2,61 TL 

düzeyindedir. Bu tahmin ABD Dolarının, TL karşısında %12 değer kazanmasının beklendiğini göstermektedir. Tahmin, Nisan or-

tasında 2,70 TL’yi zorlayan ABD Dolarının bu düzeyini korumasının beklenmediğini de ortaya koymaktadır.ABD dolarında beklenti-

nin aksine Euro değerinde bir değişim beklenmemektedir. 2014 yılsonunda 2,83 TL olan Euro’nun 2015 yılsonu tahmini 2,82 TL 

düzeyindedir. Bu tahmin Euro’nun ABD Doları karşısında, 2015 yılbaşından itibaren kazandığı değeri koruyacağı beklentisini de 

Tahminler 2014 yılsonunda 1,21 düzeyindeki Euro/ABD Doları paritesinin, 2015 yılsonunda 1,08 düzeyine gerileyeceğini göster-

mektedir. Söz konusu paritenin 2014 değerlerine çokV yakın olduğu düşünüldüğünde yılsonuna kadar Euro/ABD Doları arasındaki 

dengenin korunmasının beklendiği anlaşılmaktadır.

İhracat, İthalat ve Cari Açık 

Türkiye yüksek dış ticaret hacmine sahip olduğu çevre ülkelerde ortaya çıkan ekonomik ve siyasi karmaşalara karşın 2014 yılında 

da ivmesi düşse de ihracatını %3,8 düzeyinde artırma başarısını göstermiştir. 2014 yılında Türkiye’nin ihracatı 157,6 milyar ABD 

Dolarına erişmiştir. Çalışmaya katılan işletmeler 2015 yılında da 

ihracatta artış beklemektedir. 2015 yılı toplam ihracat tahmini 167,4 

milyar ABD Dolarıdır. Bu tutar 2015 yılında 2014 yılına göre %6,2’lik 

artışı ifade etmektedir.

2013 yılında 251,7 milyar ABD Doları olan ithalat 2014 yılında 242,2 

milyar ABD Dolarına gerilemiştir. Çalışmaya katılan işletmeler 2015 

yılında ithalattaki bu düşüşün devam etmeyeceğini tahmin etmek-

tedir. 2015 yılı ithalat tahmini, 2014 yılına göre %0,8 düzeyinde çok 

düşük bir artışla 244,2 milyar ABD Doları olmuştur.

İhracat ve ithalat tahmini, 2015 yılında 2014 yılına göre ihracatın 

ithalatı karşılama oranında da önemli bir iyileşme beklendiğini ortaya koymaktadır. 2014 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı 

%65,1 olurken 2015 tahminine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı %68,6 düzeyindedir. 2014 yılında dış ticaret açığı 84,6 milyar 

ABD Doları olmuştur. 2015 tahminine göre bu açığın 76,8 milyar ABD Dolarına düşmesi beklenmektedir. Dış ticaret açığında 

azalma beklenmesine karşın cari açıkta 2015 yılında %17 düzeyinde artış beklenmektedir. 2014 yılında on iki aylık cari açık 45,9 

milyar ABD Doları olmuştur. Çalışmaya katılan işletmelerin 2015 yılı için cari açık tahmini 53,8 milyar ABD Dolarıdır. 
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Tüketici fiyatlarında 2015 yılında önemli bir değişim beklen-

memesine karşın üretici fiyatlarında ise %52,5 düzeyinde bir 

artışın yaşanacağı tahmin edilmektedir. Çalışmaya katılan 

işletmeler 2014 yılında, %6,36 olan ÜFE oranını 2015 yılı için 

%9,7 olarak öngörmektedir. Bu beklenti tüketici fiyatlarına göre 

daha düşük düzeyde artan üretici fiyatlarının, 2015 yılında bir 

düzeltme yapacağı beklentisini ortaya koymaktadır.   

ortaya koymaktadır. Tahminler 2014 yılsonunda 1,21 düzeyindeki 

Euro/ABD Doları paritesinin, 2015 yılsonunda 1,08 düzeyine ger-

ileyeceğini göstermektedir. Söz konusu paritenin 2014 değerler-

ine çokV yakın olduğu düşünüldüğünde yılsonuna kadar Euro/ABD 

Doları arasındaki dengenin korunmasının beklendiği anlaşılmak-

tadır.ABD dolarında beklentinin aksine Euro değerinde bir değişim 

beklenmemektedir. 2014 yılsonunda 2,83 TL olan Euro’nun 2015 

yılsonu tahmini 2,82 TL düzeyindedir. Bu tahmin Euro’nun ABD 

Doları karşısında, 2015 yılbaşından itibaren kazandığı değeri 

koruyacağı beklentisini de ortaya koymaktadır. 
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2841 - Türkiye’nin metal işleme makineleri ihracat ve ithalatında ilk 5 ülke



TT Magazin
İki aylık periyotlar ile yayınlanan TT Magazin ile üyelerine ve takım tezgahı kullanıcılarına yerel ve
global pazarlardaki teknik ve teknolojik güncel gelişmeleri aktarmaktadır. Şu anda sektörün önde
gelen dergileri arasında yer alan TT Magazin, 4.000 adet basılmakta ve aynı zamanda Türkiye
genelinde 7.000 e-posta adresine de online olarak ulaştırılmaktadır.

TİAD Organizasyon
Dekteklemekte olduğumuz fuarlar ;  MAKTEK Avrasya, Bursa Metal ve Sac İşleme Fuarı,
KONMAK Metal İşleme Fuarı, İstanbul Kalite Fuarı

TİAD MTM
Türkiye’de makina tasarımı ve imalatı sektöründe takım tezgahlarının kurulumu ve onarımı alanında
mesleki teknik eğitim almış ve sektörde çalışmakta olan bireylerin; akredite olarak belgelendirme
faaliyetlerini yürütmektedir. 

TİAD Akademi
Türk sanayisinde CNC sistemlerinin kullanımı, tasarım ve imalat sürecinin iyileştirilmesi amacıyla
nitelikli teknik eleman yetiştirerek üretim sektöründe kullanılan takım tezgahlarının daha verimli
çalıştırılmasının sağlanması, firmaların üretim kapasitelerinin artırılması ve iş süreci maliyetlerinin
azaltılması amacıyla eğitim ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. 
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