
 

 
TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 

 



 
MAKİNE SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİNDE  2. 

SIRADADIR 

 

1,9 TRİLYON DOLAR İLE DÜNYA 

İHRACATINDAN %12,2 PAY ALAN MAKİNE 

SEKTÖRÜ;  

“PETROL” ÜRÜN GRUBUNDAN SONRA  

2. KONUMDADIR.  



 
Türk Makine ihracatı, (1998-2008) yılları arasındaki 
10 yıllık dönemde ortalama % 24 oranında artış 
göstermiştir.  
 
2001 yılında 1,8 milyar $ olan makine ve 
aksamları ihracatımız, 10 yıl içerisinde yaklaşık 6 
katına çıkarak 2010 yılında 10 milyar $’a 
ulaşmıştır. 
 
2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde makine ihracatı 
4,8 milyar dolar kaydedilmiştir.  
 
 

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 



2009 yılında Türkiye, DÜNYA makine  ihracatında 29., makine 

ithalatında 27. sırada yer almıştır. 

 

Makine sektöründe teknolojik açıdan gelişmiş AB ve ABD Türk 

Makine ihracatından % 60’a yakın pay almaktadır. 

 

Türk Makine Sanayi üreticileri dünya ihracatında teknoloji 

devlerinin yanında yer almaktadır. 

 

Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıcı temel 

faktörlerden biri olan imalat standartlarına hızlı uyumlaşma 

süreci ihracatımızın itici gücüdür.  

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 



İHRACAT İLE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ. 

 

 

Hedefimiz, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde % 8 olan 

makine payını % 20’ye çıkartmaktır.  

 

2023’te 500 milyar $ olarak toplam ihracat ve 100 milyar $ 

makine ihracatı hedeflenmektedir. 

 

Bu da mevcut ihracatımızın 10 kat arttırılması demektir. 
 



Makine Tanıtım Grubu (MTG), Birliğimiz tarafından 2007 yılında makine 

sektörünün yurt içinde ve dışında daha etkin bir şekilde tanıtılabilmesi ve 

makine ve aksamları sektörünün ihracatının artırılması amacıyla kurulmuştur.  

 

MAKİNE TANITIM GRUBU;  

 

Yurt içinde ve yurt dışında sektörün tanıtımı ve ihracatın artırılmasına 

yönelik tanıtım, reklam ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.  

 

2009-2010 yılında yurt içinde gerçekleştirdiğimiz tanıtım kampanyasıyla Türk 

makinelerinin dünyanın her yerine ihraç edildiğini ve ithal edilen Türk 

makinelerinin Türkiye’de de üretildiğini TV, gazete, dergi, internet, radyo ve 

açık alanlar aracılığıyla vurgulamıştık. 

 

2011 yılında da yurt dışına yönelik Türk makine sektörü tanıtım kampanyası 

faaliyetlerimiz başlamıştır.  

MAKİNE TANITIM GRUBU 



Yurt içinde ve yurt dışında fuar, ticaret ve alım heyeti organizasyonları 

düzenlenmektedir.  

 

2011 yılında Makine Tanıtım Grubu tarafından 

 

- Almanya’da düzenlenen Hannover Messe Fuarı 

- Brezilya’da düzenlenen FEIMAFE Fuarı’na katılım sağlanmış ve Makine 

Sanayii Sektör Platoformu üyesi Derneklere de standımızda yer verilmiştir.  

 

Ayrıca, söz konusu fuarlara katılım sırasında Türk makine sektörü ile ilgili 

fuar alanında ve şehir merkezinde çeşitli yerlere ilanlar verilerek tanıtım 

faaliyetleri yürütülmüştür.  

 

-Bu yıl içerisinde ayrıca, Prag’da düzenlenecek “MSV Uluslararası 

Mühendislik Fuarı”na, Polonya’da düzenlenecek “ITM Poland Fuarı”na ve 

İspanya’da düzenlenecek “ITMA Fuarı”na katılım sağlanacaktır.  

 

MAKİNE TANITIM GRUBU 



 

Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi Dernek/Birlik/Oda/OSB’lerin 

sektörel proje ve faaliyetlerine destek verilmektedir.  

 

Makine sanayi ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşturulması, 

sektörün yan sanayi ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesi, 

sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla toplayarak bir üst 

örgütsel birliktelik sağlamak amacıyla MAKİNE SANAYİİ SEKTÖR 

PLATFORMU oluşturulmuştur.   

 

Makine sektörü mensubu 28 Dernek, Birlik, Oda ve OSB Birliğimiz 

öncülüğünde Platform çatısı altında birleşmiştir. 

 

Sektörün bu birlikteliğini Federasyona dönüştürmeye yönelik hazırlık 

çalışmaları da devam etmektedir.  

MAKİNE TANITIM GRUBU 



 

MTG, Platform üyesi kuruluşlara sağladığı proje ve etkinlik destekleri ile 

güçlenmelerine katkı sağlamaktadır.  

 

MTG tarafından Platform üyesi kuruluşların aşağıda yer alan faaliyetlerine 

yılda toplam 40.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır:  

 

1- Uluslararası toplantı organizasyonu 

2- Üst Dernek, Federasyon ve Konfederasyonlara üyelik 

3- Bilimsel Kongre düzenlemek 

4- Teknik yayın basmak 

5- Sektörle ilgili referans eserlerin çevirisi 

6- Çok dilli üye ve sektör katalogu basımı 

7- Çok dilli web sitesi kurmak 

8- Yabancı sektörel dergilere ilan vermek 

9- Yurt dışı fuarlarda stand açmak  

 

2010 yılında 12 farklı derneğin 42 faaliyetine yaklaşık 200.000 bin TL destek 

MTG tarafından onaylanmıştır.  

MAKİNE TANITIM GRUBU 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEŞEKKÜRLER 

www.makinebirlik.com 

www.makinetanitimgrubu.org 

 

http://www.makinebirlik.com/
http://www.makinetanitimgrubu.org/

