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MİB, AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONUNUN KURDUĞU AB MAKİNA SANAYİİ VE 
TAKIM TEZGAHLARI ÇALIŞMA GURUPLARINA ÜYE SEÇİLDİ

Makina İmalatçıları Birliği  Avrupa Birliği Komisyonunca Kurulan Avrupa Makina Ve Takım 
Tezgahları Sektörü Rekabet Gücünü Geliştirme Çalışma Guruplarında Türkiye’yi Temsil Eden 

Tek Kuruluş Olarak Seçildi

Bilindiği  gibi  Makina  İmalatçıları  Birliği,  Avrupa’da  ve  dünyada  Türk  makina 
sanayiinin ve takım tezgahları sektörünün üst düzey temsilcisi olarak kabul edilmektedir.

Avrupa  Birliği  Komisyonu,  AB  Makina  Mühendisliği  Sektörünün  rekabet  gücünü 
değerlendirecek  ve  bunun  geliştirmesi  için  alınacak  önlemleri  tespit  edecek  bir  çalışma 
başlatmıştır.  Bu çalışma  için  bir  konsorsiyum oluşturulmuştur.  Bu konsorsiyumun  üyesi  olan 
CECIMO  da,  takım  tezgahları  sektörüne  ait  bilgi  ve  önerileri  tespit  etmek  üzere  üst  düzey 
temsilcilerden oluşan Sherpa Group adı ile bir çalışma gurubu oluşturmuştur. 9 kişiden oluşan bu 
üst düzey temsilciler gurubunda, CECIMO Başkanı Mr Michael Hauser, önceki dönem başkanı 
Mr. Javier Eguren dahil 5 yönetim kurulu üyesi ile CECIMO Genel Müdürü Filip Geerts, MİB 
Başkanı Yusuf Öksüzömer ve diğer iki ülke temsilcisi de yer almaktadır. MİB bu organizasyon 
içinde sadece takım tezgahları sektörü değil, diğer alt sektörler ve makina sektörünün geneli ile 
ilgili çalışmalara da veri ve yorumları ile katkıda bulunacaktır.

Hazırlanacak  doküman,  krizin  başlamasından  hemen  önce,  Avrupa  Birliği  Komisyonunca 
yayınlanan makina mühendisliği sektörü ile ilgili son rapor the EnginEurop’un bulgularını takip 
edecek, gelişmelere göre yeni yorumlar ve öneriler getirecek şekilde tasarlanmıştır. Yeni rapor, 
ekonomik  krizin  sonuçları  ve  gelişmekte  olan  pazarların  yeni  rolü  nedeni  ile  sanayicilerin 
endişelerini de dikkate alarak sanayin rekabet gücünü tespit etmeyi hedeflemektedir.

Rapor,  üçüncü  ülkeler  dahil,  Avrupa  makina  mühendisliği  sanayinin  rekabetçi  gücünü 
etkilemesi beklenen çeşitli kritik faktörleri göz önüne alacaktır. Bu nedenle sanayin güçlü, zayıf 
yönleri ile fırsatlar ve tehditlerin araştırılmasını kapsayacaktır.  Bu çalışma, AB Komisyonunun 
ECORYS ile imzaladığı çerçeve sözleşmenin bir parçası olup, IFO Institute Münih (Konsorsiyum 

1

1



lideri)  tarafından  yürütülecek,  Cambridge  Econometrics  (istatistik  ve  rakamlar  konusunda)  ve 
Danish Institute of Technology (işçi pazarı bilgileri konusunda) katkı sağlayacaktır.

Çalışmalarla  ilgili  taslak  rapor  Haziran  ayı  içinde  ortaya  çıkacak,  gurup  elemanlarının 
katkıları  ile  geliştirilerek  Aralık  2011  ayı  içinde  son  şekli  verilecektir.  Ocak  2012’de  de 
kamuoyuna duyurulacaktır.

MAKİNA SEKTÖRÜNDE İMALAT

Aylara göre imalat endeksi değişimi, makina sektöründe 2008 yılı başından itibaren gözlenen 
değişim  hakkında  daha  aydınlatıcı  bilgi  vermektedir.  2005  yılı  endeksi  100  olarak  kabul 
edildiğinde 2009 yılında 2005 yılı  aylık değerlerinin altında bir gidiş olduğu ve yılın ortalama 
endeksinin  85,4  olarak  gerçekleştiği  görülmektedir  (mavi  renk).  2010  yılında  Ocak  ayından 
itibaren 2009 yılı  değerlerinin  üstünde bir  imalat  yapılırken,  genellikle  her  yıl  düşüş  gösteren 
Ağustos ayı dışında, Aralık ayında bir sıçrama yaşandığı görülmekte ise de Mart ayından Kasım 
ayına  kadar  endeksin  115-120  aralığında  gezindiği  ve  yılın  ortalamasının  ise  113,2  olduğu 
görülmektedir.  Ocak  2011  ayında  ise  endeks  son  3  yılın  en  iyi  değeri  123,3’e  ulaşmıştır. 
Ekonomide beklenmedik olumsuzlukların yaşanmadığı yıllarda imalat Ocak-Haziran döneminde 
yavaş bir tempo ile de olsa artış göstermektedir. Bu yıl da aynı eğilimin gerçekleşmesi halinde 
endeksin Mayıs ve Haziran aylarında 130 civarına ulaşması beklenebilir.
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AVRUPA’DA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ

Türkiye’nin  de  dahil  olduğu  CECIMO  Gurubu  15  Avrupa  ülkesinde  takım  tezgahları 
sektöründe 2011 yılında iki haneli bir imalat artışının gerçekleşmesi beklenmektedir. Siparişlerde 
önemli artışlar gözlenmektedir.

2009  yılında  sektörü  olumsuz  etkileyen  koşullar  2010  yılında  da  devam etmiş  ve  sektör 
imalatı 2010 yılındaki 16,6 milyar dolar ile son yılların en düşük noktasına gerilemiştir. Bu değer, 
2009  yılı  imalatından  %  1  kadar  daha  düşüktür.  Avrupa’da  ihracat,  imalatı  önemli  ölçüde 
desteklemektedir. 2010 yılında CECIMO gurubu ülkelerin toplam imalatının yaklaşık ¾’ü 12,3 
milyar  €’luk  kısmı  ihraç  edilmiştir.  Bu  başarıda,  Avrupa’lı  firmaların  gelişmiş  teknolojileri 
kullanarak imalat yapmaları ve bunun yanında Asya ülkeleri pazarlarının dinamik yapısı en önemli 
etkendir.

2

2



Avrupa takım tezgahları pazarı 2010 yılında da daralmaya devam etmiş ve iç satışlar 2009 
yılına göre % 6 kadar azalarak 9,8 milyar €’ya gerilemiştir. Benzer olarak ithalat da % 7 oranında 
azalmış ve 5,4 milyar € olmuştur.

CECIMO gurubu ülkelerde dünya takım tezgahı  imalatının  % 43’ü gerçekleştirilmektedir. 
2009 yılında dünyadaki ihracatın % 62’sini gerçekleştiren Avrupa firmalarının payı 2010 yılında 
% 50’ye gerilemiştir.  Bu gerilemede Asya’daki  imalatçıların  düşük fiyatla  pazarlara girmeleri, 
ayrıca düşük kur uygulamaları ve düşük finans maliyetleri etkili olmaktadır.

İmalat artışının 2013 yılına kadar artmaya devam etmesi beklenmektedir. Fakat esas pazar 
büyümesinin Çin ve Asya ülkelerinde yaşanacağı tahmin edilmektedir.
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