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Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), 6 Haziran 2014 tarihinde 

İstanbul’da kurulmuştur.

İlk kuruluş adımları Bursalı ağaç işleme makine ve yan sanayisi iş adamları tarafından, temelleri 

de Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarının yapılanmaları örnek alınarak atılan AİMSAD’ın misyo-

nu, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinin imalatı ve temsilciliği konusunda faaliyet gösteren 

üye firmalar arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak; üyelerinin  ekonomik, mali, 

hukuki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalat ile ilgili sorunlarını çözümlemeye yönelik ça-

lışma ve teşebbüslerde bulunmak; Türkiye’de ve dünyada ağaç işleme makineleri ve yan sanayi 

mamulleri pazarını geliştirerek en ileri seviyeye çıkarmaktır.

AİMSAD misyonunu gerçekleştirmek için, ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda önemli 

yol haritaları teşkil eden Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’ni ve Makine Sektörü Strateji Belgesi’ni 

kılavuz telakki etmiş ve öncelikli olarak bu belgeler ile uyumlu çalışmalar yaparak ülkemiz için 

katma değer yaratmayı ilke edinmiştir.

AİMSAD, ağaç işleme makineleri imalatı ile iştigal eden firmalar tarafından ve İstanbul merkezli 

olarak kurulmasına karşın, Türkiye genelindeki tüm ilgili makine ve yan sanayi firmalarını çatı-

sı altında birleştirmeyi öngörmektedir. Bu amaca istinaden, yönetim organlarında dahi sektör 

firmalarının yoğunlaştığı coğrafi bölgeler dikkate alınmış ve tüm yan sanayi sektörlerinin temsil 

edilmesine de özen gösterilmiştir.

AİMSAD’ın asli üyeliği kurumsal üyelik olup; Dernek, ağaç işleme makineleri ve bu makinelerin 

yan sanayi mamullerinin imalatçı ve temsilcilerinin oluşturduğu, sektörde ticaret yapan tüm 

firmalara açık olan, sosyal kültürel, ticari ve ekonomik alanda faaliyet gösteren bir dernek-

tir. AİMSAD’ın kurumsal olan asli üyelerinin yanı sıra, bireysel onursal ve akademik üyelikleri 

de bulunmaktadır. Bilim ve iş dünyası mensuplarından, sektörün ve mesleğin gelişmesine veya 

AİMSAD’a emeği geçmiş kişiler ya da akademik çalışmaları ile AİMSAD’a katkı sağlayabileceği 

değerlendirilen kişiler bu kategorilerde üyeliğe davet ve kabul edilebilmektedir.

Genel Merkezi Kartal’da bulunan AİMSAD’ın üye firma sayısı 2019 yılı Ekim ayı itibariyle 62’e ulaş-

mıştır. AİMSAD’ın orta vade hedefleri ise, sektör ile ilgili komitelerde yer alarak Bakanlıklar ve diğer 

resmi kuruluşlara görüş sunmak, sektörel çalışmalara katkı sağlamak; sektör ile yakın ilişkisi bulunan 

mobilya sektörü dernekleri ile iyi ilişkiler ve verimli işbirlikleri tesis etmek; üye firmaların çağdaş üre-

tim teknolojilerine adaptasyonun teşvikine yönelik girişimlerde bulunmak; yurt dışındaki belli başlı 

sektör fuarlarında temsil faaliyetleri yürütmek, sektörün ve üyelerinin kapsamlı tanıtımını yapmaktır. 

AİMSAD Hakkında
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AİMSAD’ın uzun vade hedefleri kapsamında ise; çıraklık eğitim merkezleri, teknik ve endüstri 

meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak üye firmalarda çe-

şitli kademelerde görev yapacak nitelikli teknik eleman ve operatörler yetiştirilmesine katkıda 

bulunmak; bu eğitim kurumlarındaki eğitimcilerin güncel teknoloji ve bilgilerle donatılmasını 

sağlamak; ayrıca Teknik Eğitim ve Belgelendirme Merkezleri kurarak ağaç işleme makinelerinin 

en doğru ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusun-

da AİMSAD, üyelerini kamu kurumları, oda ve benzeri diğer kuruluşlar nezdinde temsil ederek 

sektörün sorunlarının çözümlenmesine destek sağlamak üzere gerek yurt içinde gerekse yurt-

dışında birçok toplantıya katılım sağlamaktadır.

AİMSAD, ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörlerinin ülke ekonomisi açısından öneminin 

bilincinde olarak, üye firmaları ve tüm yönetim organları ile birlikte her zaman daha da etkin 

çalışmalar yapabilme vizyonu ile hareket etmektedir. 

Türkiye’de ağaç işleme makine ve yan sanayisi için sektörel bir bilgi ağı, güvenilir istatistikleri or-

taya koyan bir veri tabanı bulunmaması da, AİMSAD’ın öncelikli olarak telafisine yönelik olarak 

çalışmayı planladığı konular arasında yer almaktadır. Bu kapsamda AİMSAD’ın faaliyetleri, ku-

rumsal yapısı içerisinde tesis edilmiş olan komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. AİMSAD tüm 

üye firmalarının menfaatlerini gözeterek münferit sektörler özelinde komiteler oluşturmakta; 

ilgili üye firmalarını bu komitelerde görev alarak kendi çözüm önerilerini ve yol haritalarını ge-

liştirme yönünde teşvik etmektedir.

AİMSAD halihazırda İmalatçılar Komitesi, İthalatçılar Komitesi, Basın Yayın Komitesi, Eğitim ve 

Satış Sonrası Hizmetler Komitesi, Fuar Komitesi ve Kadınlar Kurulu ile faaliyet göstermekte 

olup; ilerleyen zamanlarda beliren ihtiyaca ve üye firmalardan gelen arzu ve taleplere göre yeni 

komiteler tesis edilmesi de mümkündür.

AİMSAD, Avrupa başta olmak üzere uluslararası sektörel sivil toplum kuruluşlarına üye 

olmayı ve bu oluşumlar içerisinde Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflemiş; bu hedefin ilk adım-

ları da 12 Eylül 2014 tarihinde İtalya’nın Verona kentinde gerçekleşen Avrupa Ağaç İşleme 

Makinesi İmalatçıları Federasyonu’nun (EUMABOIS) Genel Kurulu’na katılım sağlanarak 

atılmıştır. AİMSAD, 2014 yılı sonu itibariyle EUMABOIS üyesi olmufl ve 2016 yılı Eylül 

ayında İsviçre’nin Luzern flehrinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda EUMABOIS Yönetim 

Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca, 2018 yılında Türkiye’de EUMABOIS Genel Kurulu’na 

da ev sahipliği yapmıştır.
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Yayınlarımız

AİMSAD bünyesindeki üyelerinden almış olduğu güç ve destek ile Temmuz-Ağustos 2015 itiba-

riyle AİMSAD Dergisi’ni yayınlamaya başlamıştır. 

İki ayda bir yayımlanmakta olan derginin her sayısı 4.000 adet olarak basılıp, dağıtılmaktadır. 

Fuar sayılarında ise 5.000 adet basılmaktadır.

Fuar ve Organizasyon

AİMSAD, her yıl REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. tarafından İstanbul’da düzenlenen WOODTECH 

Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ile TÜYAP Fuarcılık ta-

rafından gerçekleştirilen Anadolu fuarlarının ana destekçisi konumundadır. Diğer taraftan, ül-

kemizin 48 farklı üniversitesinin Ağaç İşleri Endüstri Mühendiği, Orman Mühendisliği, Orman 

Endüstri Mühendisliği ve Mobilya Dekorayon bölümlerinde görev yapan 100’e yakında akade-

misyenin davet edildiği  Ağaç İşleme Teknolojileri Panelleri düzenlendi. İlki 2017, ikincisi 2018 

yılında gerçekleşen panellere 70’in üzerinde akademisyen katılım sağladı.

AİMSAD tarafından desteklenen yurt dışı fuarları ise her yıl başında belirlenmekte ve üyeler 

ile paylaşılmaktadır. Bazı yurtdışı fuarlarında ise üye firmalarla birlikte ortak stand organizas-

yonu gerçekleştirmektir. AİMSAD, geride bıraktığımız 5 yıllık süreç içerisinde Almanya, İtalya, 

Dubai, İran, Rusya, Polonya, Amerika, Yunanistan, Hindistan, Mısır ve Ukrayna ülkelerinde 25 

farklı yurt dışı fuarına katılım sağlayarak, Türk Ağaç İşleme Makinesi sektörünü başarıyla temsil 

etmiştir.
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Woodworking Machinery and Side Industries Businessmen Association (AIMSAD) was estab-

lished in Istanbul on June 6, 2014.  

The mission of AIMSAD, whose first steps towards the establishment of it were taken by busi-

nessmen from Bursa and its foundations were laid by being impressed by the non-governmental 

organizations in Europe; is to provide cooperation, solidarity and knowledge exchange among 

its member companies being active as manufacturers or representatives in the woodworking 

machinery and side industries; to make studies and commitments to solve its members’ prob-

lems related to economic, financial, legal, administrative, technological, manufacturing, export 

and import and to expand the domestic and global markets for woodworking machinery and 

side industry products and reach them the most advanced level.

In order to achieve its mission, AIMSAD regards the Turkish Industrial Strategy Document and 

Action Plan with the Turkish Machinery Industry Strategy Document and Action Plan which 

represent important road maps towards 2023 targets of our country as guidelines and adopts 

the principle of creating added value for our country by conducting activities aligned with these 

guidelines and Action Plans of them.

Although AIMSAD was established by woodworking  machinery manufacturers and centered 

in Istanbul, it foresees to bring all related companies from the machinery and side industries 

together under its roof, across Turkey. For this reason, geographical regions that most of the 

companies of the sector focus on even in its administrative bodies are considered and it is 

given importance to represent all the side industries.

AIMSAD’s principle membership is corporate; it  is an association which is open to all com-

panies doing business in the sector consisted of woodworking machinery and manufacturers 

and representatives of the products of side industries of these machines, and which is active in 

social, cultural, commercial and economical fields. In addition to the principle members which 

are corporate, AIMSAD also has honorary and academic members. Individuals from scientific 

and business environments who contribute to the development of the sector of AIMSAD or 

individuals assessed to contribute to AIMSAD with their academic studies are invited and ac-

cepted as members under these categories.

The headquarter of AIMSAD is in Kartal District, and the number of AIMSAD members has 

reached to 62 as of October 2019. 

About AİMSAD
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The mid-term aims of AIMSAD is to submit position papers to Ministries and other official autho-

rities by participating in committees related to the sector, to contribute to the sectoral activities, 

establishing good relations and efficient partnership with the associations of furniture sector whi-

ch have a close relationship with the woodworking sector, to make initiatives for the encourage 

the adaptation of member countries to modern manufacturing technologies; to represent the 

sector in certain fairs in abroad; and to promote the sector and its members comprehensively.

The long-term aims of AIMSAD is; to contribute to raise qualified technical personnel and 

operators to perform their duties  in various levels within member companies by cooperating 

with apprenticeship training centers, technical and industrial vocational high schools, vocatio-

nal schools of higher education and universities; to provide educators with modern technology 

and knowledge; and to provide the most accurate and efficient use of woodworking machinery 

by establishing AIMSAD Applied Technical Training and Test Centers.

In line with these targets, AIMSAD participates in both national and international meetings in 

order to provide support for the solution of the sectoral problems by representing its mem-

bers before chambers and other similar organizations.

Being aware of the importance of woodworking machinery and side industries sectors for the 

national economy, AIMSAD always acts on the vision of being capable of  making more active 

works with its all administrative bodies and member companies. One of the priority activity 

plan of AIMSAD is to compensate the lack of a database providing sectoral database and an 

information network revealing reliable statistics of woodworking machinery and its side in-

dustries in Turkey.

In this context, AIMSAD’s activities are being conducted through committees established within 

its corporate structure. AIMSAD creates special committees for individual sectors by considering 

the interests of all member companies; and encourages the related member companies to take 

part in these committees on developing their own solution recommendations and road maps.

AIMSAD works with Manufacturers Committee, Importers Committee, Training and After 

Sale Services Committee, Press, Publication and Promotion Committee, Fairs Committee and 

Women’s Committee; and it is possible to appoint new committees upon new arising needs 

and demands requests from the member countries.

AIMSAD aims to be a member of international sectoral NGOs, particularly in Europe, and to 

represent Turkey within these organizations; the first steps towards achieving this aim were ta-
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ken with the participation in the General Assembly of European Federation of Woodworking 

Machinery Manufacturers (EUMABOIS) held in Verona, Italy on September 12, 2014. AIMSAD has 

become a member of EUMABOIS since the end of 2014 and selected for the EUMABOIS Board 

Membership in the General Assembly held in Luzern, Switzerland in September, 2016. Moreover, 

AIMSAD hosted the EUMABOIS General Assembly which is to be held in Turkey in 2018.

Publications

AIMSAD began to publish its own journal since July, 2015. Each issue of the journal publishes 

bimonthly and circulates 4.000 copies.

On the other hand, AIMSAD publishes its ownmember catalog in May of each year that inclu-

des information of members with Turkish and English languages and circulates 5.000 copies in 

domestic and international shows.

Fair and Organization

AIMSAD supports the WOODTECH International Woodworking Machinery, Cutting Tools 

and Hand Tools Fair organized annually in Istanbul by REED TUYAP Fairs Inc., and Woodwor-

king Machinery Fair to be held in Anatolian Cities by TUYAP Fairs Inc. from 2017. In addition, 

Woodworking Technologies Panels in 2017 and 2018 with the participation of more than 70 

academicians from different cities of Turkey were organized. International fairs supported by 

AIMSAD are determined in each year and members are informed. In some international fairs, 

a pavilion stand organization with member companies are made. AIMSAD has successfully 

represented the Turkish Woodworking Machinery sector by participating in 25 different in-

ternational fairs in Germany, Italy, Dubai, Iran, Russia, Poland, USA, Greece, India, Egypt and 

Ukrain in five years.
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Ağaç İşleme Makineleri Sanayi, başta mobilya sanayi olmak üzere orman ürünlerinden ambalaja 

ve gemi inşa sanayine kadar birçok sektöre yatırım malı üretmektedir. Sektörün türetilmiş ta-

lebe bağımlı olması nedeniyle mobilya sanayi ürünlerine ve inşaat sektörüne yönelik talep, ağaç 

işleme makineleri sanayinin gelişimi açısından hayati öneme sahiptir. Son yıllarda teknolojide 

yaşanan hızlı gelişme ve tüketicilerin satın alma eğilimlerindeki değişim kullanıcı sektörlerin bek-

lentilerinde de önemli değişimlere yol açmıştır.  Bu sektörlerde yaşanan gelişmeler ve eğilimler 

ağaç işleme makineleri sanayi taleplerini miktar ve nitelik olarak etkilemektedir.

 

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), henüz 5 yaşında olmasına 

rağmen birçok başarılı çalışmaya imza atmış, yine misyonları arasında yer alan sektörü bilgi-

lendirme görevini yıllardır gerek kendi imkanları gerekse konusunda uzman kişiler aracılığı ile 

başarılı bir şekilde yerine getirmektedir.

 

Bu raporun amacı; başta firmaların kendi yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olmak üzere, 

Ağaç İşleme Makineleri konusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri, verilerle ortaya 

koymak ve bu konuda faaliyet gösteren tüm kurumların, sektörümüz hakkında durum değer-

lendirmesi yapmalarını sağlamaktır. Çalışmada kullanılan istatistiki veriler, olanaklar ölçüsünde 

detaylı olarak sunularak, sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar için bilgiye kolay erişim olanağı 

sunmaktadır.

 

Sektörümüzün son 5 yılına ışık tutmak ve kaynak olması amacıyla hazırlanan bu çalışmaya katkı 

sağlayan; başta Türkiyenin Makinecileri olmak üzere, üyelerimize, Yönetim Kurulumuza, Basın, 

Yayın ve Tanıtım Komitesi üyelerimize, çalışmalarından yararlanılan tüm kurum ve kuruluşlara, 

raporu hazırlayan RGA Yönetim Danışmanlık kurucu ortağı Doç. Dr. Ruhi Gürdal’a ve AİMSAD 

çalışanlarına teşekkür ederiz.

 

Arif Onur Kaçak

AİMSAD Genel Sekreteri

 

ÖNSÖZ
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Dünyada son yıllarda yaygınlaşan ulusalcılık yaklaşımıyla birlikte korumacı politikalar ön plana 

çıkarken, başta ABD Çin arasında olmak üzere ticaret savaşları ve İngiltere’nin Brexit süreci 

dünya gündeminde ilk sıraları almıştır. Ayrıca ek gümrük vergileri, vergiler, kotalar vb. dış tica-

reti ve yatırımları engelleyici uygulamalar ekonomik ambargolar ve yaptırımlarla dünya ekono-

misinde belirsizlikleri artmıştır.

Dünya ekonomisinde 2017 ve 2018 yıllarında oldukça yüksek büyüme oranları yakalanmıştır. 

2019 yılında ise, son iki yıla göre büyümede yavaşlama eğilimi öngörülmüştür. OECD, IMF ve 

Dünya Bankası gibi birçok uluslararası kurum 2019 yılına ilişkin beklentilerini ilk çeyrek sonrası 

yılbaşına göre düşürerek %2,6 - %3,2 düzeylerine çekmiştir. Beklentilerde olumsuz yönde en 

dikkat çeken düzeltme 2019 yılı için yılbaşında %3,4 olan dünya ticaretindeki beklenen büyüme 

oranının -0,9 puan düşürülerek %2,5 olarak değiştirilmesidir. 

2018 yılının ikinci yarısında ekonomik göstergelerdeki bozulmalar yanında, uluslararası alanda yaşa-

nan siyasi ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle döviz kurlarında görülen hızlı yükseliş ve oynaklık, 

Türk ekonomisinde önemli sorunlara yol açmış ve gelecek krizin habercisi olmuştur. Türkiye ekono-

misi 2018 yılı son çeyrekle birlikte daralma sürecine girmiş, yıllık büyüme imalat sanayi %1,1 GSYH 

ise, %2,8 düzeyinde kalmıştır. 2019 yılının ilk çeyreğinde ekonomideki daralma sürmüş, GSYH -%2,4 

küçülürken, ikinci çeyrekte de daralma yavaşlasa da devam etmiş ve GSYH -%1,5 düzeyinde küçül-

müştür. İhracatın pozitif katkısı sınırlı olsa da daralmanın şiddetini bir ölçüde düşürmüştür.

GSYH da üç dönemdir yaşanan daralma yanında yüksek enflasyon, işsizlik ve yüksek faizler alınan ön-

lemlere karşın, 2019 yılının ilk yarısında da ülke ekonomisinde çözülemeyen sorunlar olarak devam 

etmiştir. 2019 ilk yarıda imalat sanayi üretimi -%3,9 düşerken, kapasite kullanım oranı (KKO) 2014 

yılından bu yana %75,2 ile en düşük ikinci değer olmuştur. Özetle Türkiye ekonomisi 2019 yılında 

zor bir dönemden geçmektedir ve bu dönemin etkilerinin 2020 yılına da yansıması olasıdır. 

2008 ile 2016 yılları arasında küresel boyutta yaşanan ekonomik kriz tüm sektörler gibi ağaç 

işleme makinelerini talep eden sektörleri de olumsuz yönde etkilemiştir. Türetilmiş talep ne-

deniyle ağaç işleme makineleri sanayi üretimi bu dönemde sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 

Kriz sonrası özellikle son iki yılda dünya ekonomisinde büyüme oranlarında görülen iyileşme 

eğilimi inşaat, mobilya vb. kullanıcı sektörleri olumlu yönde etkilemiş ve üretimlerinde artışa 

yol açmıştır. Ağaç işleme makinelerinin önemli alıcısı konumundaki mobilya sanayi üretimi 2018 

yılında 460 milyar ABD Dolarını aşmıştır. 2017 yılında dünya inşaat sektörü imalatı, büyüklüğü 

10,6 trilyon ABD Dolarına erişmiştir. İnşaat sektörünün canlanmasına bağlı olarak inşaat sektö-

rü tedarikçilerinin ağaç işleme makineleri yatırımları da hız kazanmıştır. 

YÖNETİCİ ÖZETİ
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EUMABOIS 2017 raporu verilerine göre Türkiye dahil Avrupa ülkelerinin ağaç işleme makine-

leri üretimi 2010 yılında 5,29 milyar Euro’dan ortalama %5,17 yıllık birleşik büyüme oranıyla 

(YBBO) 2017 yılında 7,53 milyar Euro’ya erişmiştir. Yapılan dünya üretim tahmini, dünya üre-

timinin 2013 ile 2018 yılları arasında son beş yılda %4,9 YBBO ile artarak yaklaşık 15,4 milyar 

ABD Doları düzeyine eriştiğini göstermektedir.

Ağaç işleme makineleri ihracatının 2014 ve 2018 yılları arasında YBBO %2,95 olmuş ve 2014 

yılında 7,4 milyar ABD Dolarından 2018 de 8,4 milyar ABD Dolarına çıkmıştır. Gelecek beş yıl 

içinde sektör ihracatında YBBO olarak %3 düzeyinde artış öngörülmektedir. Almanya son beş 

yılda yaklaşık toplam 8,8 milyar ABD Doları ihracat ile beş yıllık toplam dünya ihracatından %24 

pay almış; Almanya’yı Çin %19 ve İtalya %17,5 payla izlemiştir. Aynı dönemde Türkiye, toplam 

403 milyon ABD Doları ihracat ve dünya ihracatından %1,1 payla ihracatçı ülkeler içinde 13. 

sıraya yerleşmiştir.

Son beş yılda dünya ağaç işleme makinelerinde (2014-2018) toplam 35,1 milyar ABD Doları 

ithalat yapılmıştır. ABD ağaç işleme makineleri ihracatçısı ülkeler açısından en önemli pazar 

konumundadır. ABD beş yılda toplam dünya ithalatından %18,1 pay almıştır. ABD’yi ithalat açı-

sından Çin %5,9 ve Almanya %5,4 payla izlemiştir. Aynı dönemde Türkiye toplam 448 milyon 

ABD Doları ithalat ve dünya ihracatından %0,77 payla ithalatçı ülkeler içinde 20. sıradadır.

Türkiye ağaç işleme makineleri imalatı sanayi üretimi tüm diğer ülkelerde olduğu gibi, uzun 

yıllar devam eden küresel krizden önemli ölçüde etkilenmiştir. Başta mobilya ve inşaat sektörü 

olmak üzere kullanıcı sektörlerde yaşanan durgunluk, sektör üretiminde sorunların artmasına 

yol açmıştır. İnşaat sektörü 2018 yılında -%2,1 küçülmüş,  2019 yılı ilk yarıda sektöründeki da-

ralma tavan yaparak ikinci çeyrekte -%12,7 olmuştur. Bu gelişme ağaç işleme makineleri yurt içi 

talebini çok önemli ölçüde etkilemiştir. Mobilya sanayi üretim endeksi de sektördeki olumsuz 

eğilimi göstermektedir. Veriler mobilya sektöründe 2018 ve 2019 ilk yarıda 2017 yılına göre 

üretimde daralmayı ortaya koymaktadır.

Yapılan AIMSAD hesaplamalarına göre, 2013 yılında 182 milyon ABD Doları olan toplam ağaç 

işleme makineleri sanayi üretimi beş yılda YBBO olarak %5,56 artarak 2018 yılında 238,5 mil-

yon ABD Doları düzeyine erişmiştir. 2018 yılı ikinci yarıyla başlayan ekonomik küçülme topar-

lanmaya çalışan sektör için yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Özellikle iç talepteki gerileme 

üretimdeki bu sorunun temel nedeni olmuştur. TOBB veri tabanına göre ağaç işleme makineleri 

üretiminde işletme sayısı, istihdam açısından İstanbul ilk sıradadır. Toplam çalışanlar içinde işçi 
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statüsünde olanların payı %62 idari personelin payı %14 usta, tekniker ve mühendislerin payı 

%24 düzeyindedir. Girişim başına çalışan sayısı ortalama 22,8 düzeyindedir. 

Sektörde çalışan başına katma değer endeksi 2011 yılına göre üç yılda YBBO olarak %4,6 artmış 

daha sonra 2015 yılında krizin etkisiyle -%12,3 gerilemiştir. Bu olumsuz eğilim 2017 yılına kadar 

devam etmiş ve 2017 yılında katma değer endeksinde düşük de olsa bir artış sağlanmıştır. Ağaç 

işleme imalatı sanayi işletmelerin en kısa sürede bu konuda adımlar atmalıdır.

Türkiye ağaç işleme makineleri sanayi, 2019 yılı dahil son dört yıldır dış ticaret açığı verme-

yen sınırlı sayıdaki sektörlerden birisidir. 2018 yılından bu yana ekonomide yaşanan olumsuz 

gelişmelere bağlı olarak yurt içi yatırımlar azalmış ve döviz kurlarında yükselişle birlikte ithalat 

çok önemli ölçüde düşmüştür. Sektör ihracatı 2019 ilk sekiz ayda sektör ürünlerinin ithalatının 

yaklaşık 2,5 katına çıkmıştır. Ancak dikkat çeken bir nokta 2019 sekiz ay ihracatının 2018 yılı ilk 

sekiz ayına göre daha düşük olmasıdır. 

Türkiye ağaç işleme makineleri imalat sanayi, makine imalatı sanayi içinde alt sektör olarak yer 

alan ve rekabet gücü açısından mevcut eksikliklere karşın iyi konumda olan bir sektördür. Sek-

törün uluslararası pazarlarda rekabetini etkileyen en önemli sorunların başında ölçek ekonomisi 

yatmaktadır. Sektörde büyük ölçekli işletmeler dünya ağaç işleme makineleri pazarından önemli 

pay almaktadır.  Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu işletmelerle rekabet etmesi oldukça güçtür.

Sektörün uluslararası pazarlarda öncü olabilmesi için ölçek ekonomisine yönelik sektöre öz-

gün teşviklerin eksikliği bir diğer sorundur. Bu konuda yeni özel proje teşviklerinin uygulamaya 

konması sektör açısında fırsat olabilecektir. Genel olarak değerlendirildiğinde sektörün rekabet 

gücünü olumsuz yönde etkileyen bu faktörleri aşması gerekmektedir.

Yapılan hesaplama sonucu toplam olarak Türkiye ağaç işleme makinelerinin uluslararası pazar-

larda düşük rekabet gücüne sahip olduğunu söylemek olasıdır. Planya, freze vb. makinelerinde, 

torna tezgâhlarında, testere makinalarında ve bükme veya birleştirme ve kenar bantlama maki-

nelerinde karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü (RCA) açısından iyi konumdadır. Diğer dikkat çeken 

bir nokta ise, endeksin 2014 ile 2018 arasında 1,3 değerinden 1,38 değerine çıkmasıdır.

Türkiye ağaç işleme makineleri sanayi dünya ihracatında sıralamada yer alan rakiplerinden ülke 

olarak İsviçre, Polonya ve İspanya’ya göre karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü açısından daha iyi 

durumdadır. Buna karşın, Almanya ve Finlandiya Türkiye’ye göre RCA değeri açısından çok 

daha iyi konumdadır. İtalya ise karşılaştırılan ülke ve ülke grupları arasında en yüksek rekabet 

avantajına sahiptir. 
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The rise in economic nationalism trend brought protectionist economic policies. The trade wars 

between China and the US and the Brexit process in the UK can be defined as the results of this 

movement. Besides, more restrictive trade policies maintained such as: restrictions on imports, 

tariffs and quotas, embargo which increase the trade uncertainly.

The global economy has seen a high economic growth between 2017-18; however, this has come 

to an end in 2019, where there has been a slow-down pointing towards a recession in the coming 

years. This was seen by the recent adjustments in the forecasts by OEDC, IMF, and the World 

Bank, where they lowered the forecasted world trade growth rates by 0.9% (from 3.4% to 2.5%) 

compared to the beginning of the year after realizing the lack of performance in the global economy 

in Q1-2019.

 

The Turkish economy slowed down at the end of 2018 with manufacturing growth rate and GDP 

remaining at relatively lower level: 1.1% and 2.8%, respectively. Last quarter economy shrank -2,8%.  

Economy continues to shrink in 2019-Q1 with GDP decreasing by -2.4%. Later in 2019-Q2, the 

situation was improved and GDP was shrunk only by -1.5%. Meanwhile, the export had a limited 

impact on the overall economy but it was able to slightly improve the economic conditions.

 

Even though economic stability packages were taken, the shrinkage in the GDP has been ongoing 

for the last three quarters and high inflation, unemployment, and high interest rates have been 

severely impacting the Turkish economy. In short, the Turkish economy has been going through a 

rough path in 2019 and this will carry over into 2020.

The global economic crisis between 2008-16 has negatively impacted the woodworking machinery 

industry. However, main suppliers of the woodworking machineries; construction, furniture etc. 

industries have improved over the last couple of years with the positive movements in the demand 

of the sector production.

 

Since 2010, based on the EUMABOIS 2017 report, european woodworking machinery industry 

production grew by 2.24 Bio. EUR (from 5.29 Bio to 7.53 Bio) with an average annual growth rate 

(CAGR) of 5.17%. Meanwhile in the world, the average growth rate was 4.9% in the last five years 

reaching $15.4 Bio. 

The export of the woodworking machinery (WWM) increased from $7.4 Bio to $8.4 Bio between 

2014-18 by reaching an CAGR of 2.95% and CAGR is forecasted to increase by 3% in the next five 

years. The leading exporting country is Germany, which accounted for the 24% of the global export 

with a total of $8.8 Bio. in the last five years. China and Italy followed Germany with 19% and 17.5%, 

respectively. On the other hand, Turkey was placed the thirteenth with 1.1%, which totaled $403Mio.

EXECUTIVE SUMMARY 
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During the four years (2014-18), the cumulative world import of the WWM was $35.1 Bio. The US 

was the largest and thus the most important market by accounting 18.1% of the global import. The 

US was followed by China (5.9%) and Germany (5.4%). Turkey came twentieth with only 0.77% 

totaling $448Mio.

Turkish WWM manufacture was negatively affected by the global economic situation. In addition, 

the reduction in the construction and furniture market in general also caused a slow-down domes-

tic demand and this also affected the WWM even more.

 

Based on the AIMSAD reports, WWM production was increased from $182 Mio. to $238.5 Mio. 

between 2013-18 and reaching CAGR of 5.56%. Unfortunately, the start of the recession in 2018-

Q4 brought new problems to a recovering WWM industry. The decrease in the domestic demand 

being was the most significant problem.

 

Majority of the WWM manufacturers are in Istanbul. Therefore, Istanbul also accounts for the 

majority of the employees in Turkish WWM industry. The breakdown of the employees based on 

the status is as follows: blue collar (62%), technician/engineer (24%), and administrative (14%) with 

an average number of employees per manufacturer being 23. Between 2011-14, the added value 

per employee index was increased by 4.6% but then decreased by 12.3% in 2015 due to the eco-

nomic crisis. This negativity continued until 2017.

In the last four years, WWM industry has been one of the industries, which did not lead to a trade 

deficit. Due to the economic crisis and the devaluation of the TRY against foreign currencies, the 

Import of WWM was significantly decreased. Therefore, the export of WWM reached in the first 

eight months of 2019 almost 2.5x of the import.

 

Even though there are some problems in the Turkish WWM industry, it has been in good status. 

But large enterprises are the major players in the world market. It is not easy to compete with the-

se companies in the world market. The reason being the lack of economics of scale of the industry 

is the most important problem. The smaller scale businesses need to make a significant contribution 

and become competitive in the global WWM market. To overcome this problem incentive measu-

res are needed.

 

Average RCA index indicates that Turkish WWM has weak competitive power globally. On the other 

hand, overall RCA index increased from 1.30 to 1.38 between 2014-18 making it leading over Swit-

zerland, Poland, and Spain. However, it is in good cond ition per RCA in most of the WWM such as 

planning, milling or molding etc. machines, lathe and sawing machines. RCA index of Germany and 

Finland are in much better condition and Italy has the highest RCA compared to Turkish WWM.  
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Ağaç İşleme Makineleri Sanayi, başta mobilya sanayi olmak üzere orman ürünlerinden ambalaja 

ve gemi inşa sanayine kadar birçok sektöre yatırım malı üretmektedir. Sektörün türetilmiş ta-

lebe bağımlı olması nedeniyle mobilya sanayi ürünlerine ve inşaat sektörüne yönelik talep, ağaç 

işleme makineleri sanayinin gelişimi açısından hayati öneme sahiptir.

Ağaç İşleme Makineleri Sanayi, NACE Rev-2 de 28 kodlu Makine İmalatı Sanayi içinde 28.49.12 

ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için takım 

tezgahları alt grubunda yer almaktadır.

Çalışma kapsamına alınan alt sektörlerin NACE Rev-2 ve dış ticaret verilerine ilişkin GTİP kod-

ları aşağıda verilmiştir. Dünya üretimi ve dış ticaret değerlerine 84.79.30 GTİP kapsamında yer 

alan lifli maddelerden levha imaline mahsus presler ve diğer makine ve cihazlar ürün grubu dahil 

edilmiştir. Bu grup Türkiye ile ilgili analizlerde kapsam dışı bırakılmıştır.  

Dünyada son yıllarda yaygınlaşan ulusalcılık yaklaşımıyla birlikte korumacı politikalar ön plana 

çıkarken, başta ABD ve Çin arasında olmak üzere ticaret savaşları ve İngiltere’nin Brexit süreci 

dünya gündeminde ilk sıraları almıştır. Korumacı politikalar sonucu karşılıklı olarak ülkeler ara-

sında ek gümrük vergileri, vergiler, kotalar vb. dış ticareti ve yatırımları engelleyici uygulamalar 

gündeme gelmiştir. Siyasi anlaşmazlıklara bağlı olarak tartışılan ekonomik ambargolar ve yaptı-

rımlar ise, dünya ekonomisinde belirsizlikleri artırmıştır.

1. SEKTÖRÜN TANIMI ve KAPSAMI

2. DÜNYA ve TÜRKİYE EKONOMİSİ

2.1. Dünya Ekonomisi ve Gelişmeler
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2008 yılı ile başlayan ve etkileri 2016 yılının ilk yarısına kadar devam eden kriz sonrası dünya 

ekonomisi 2017 ve 2018 yıllarında oldukça yüksek büyüme oranları yakalanmıştır. 2019 yılında 

ise, son iki yıla göre büyümede yavaşlama eğilimi öngörülmüştür. 2019 yılı ilk çeyrekte gelişmiş 

ekonomiler gelişmekte olan ekonomilere göre beklenenden daha iyi bir performans göstermiş-

tir. Ancak ikinci çeyrek ilk aylarındaki veriler büyüme beklentilerinin az da olsa düşürülmesine 

yol açmıştır. 2019 yılında küresel büyümenin OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlarca 

%2,6-%3,2 gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

2019 yılına ilişkin IMF beklentilerinde yılbaşına göre olumsuz yönde değişimler olmuştur. IMF 

2019 yılı öngörüsü olarak %3,3 olan dünya ekonomisi büyüme oranını 2019 Nisan raporunda 

değiştirerek %3,2’ye buna karşın, Dünya Bankası %3 olan büyüme beklentisini %2,9’a düşür-

müştür. 2019 yılına ilişkin tahminler yılbaşına göre ABD için 0,1 puan artırılırken Almanya, 

Japonya, Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ekonomiler için yılbaşına göre -0,1 ile -1,3 puan 

düşürülmüştür.  Dikkat çeken bir nokta yükselen piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomilerde 

(YPKE) büyüme beklentisinin IMF tarafından -0,3 puan düşürülmesidir.  

Beklentilerde olumsuz yönde en dikkat çeken düzeltme dünya ticaret hacminde yapılmıştır. 

2019 yılı için yılbaşında %3,4 olan dünya ticaretindeki beklenen büyüme oranı -0,9 puan düşü-

rülerek %2,5 olarak değiştirilmiştir. 2020 yılı beklentisi de -0,2 puan düşürülerek %3,7 olarak 

değiştirilmiştir. Büyümenin yavaşlaması, korumacı yaklaşımlar rekabeti daha da güçleştirmekte 

ve dünya ticaret hacmini olumsuz yönde etkilemektedir.

Sektörler açısından bakıldığında, 2018 yılında başlayan imalat sanayindeki yavaşlama eğiliminin 

2019 ilk dönemlerinde de sürdüğü görülmektedir. Diğer sektörlere göre makine ve teçhizat ya-

tırımları ile başta otomotiv olmak üzere dayanıklı tüketim mallarındaki yavaşlama daha belirgin-

dir. Dünya Bankası yükselen piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomilerde (YPKE) önümüzdeki 

üç yılda sabit sermaye yatırımlarının tarihsel ortalamaların altında kalacağını tahmin etmektedir. 

Söz konusu ülkelerin artan borç yükleri, yatırımlarda beklenen durgunluğun en önemli nedenle-

ri arasında yer almaktadır. Kamu borçları yanında bu ülkelerde hızlanan özel kesim borçlanması 
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ayrıca dikkat çekmektedir. Söz konusu gelişmeler Ağaç İşleme Makineleri İmalatı Sanayi gibi 

yatırım malı üreten sektörlerin, bu olumsuz eğilimden gelecek dönemlerde de önemli ölçüde 

etkilenebileceğini göstermektedir.

2018 yılı ikinci yarıda ekonomik göstergelerdeki bozulmalar yanında, uluslararası alanda yaşanan 

siyasi ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle döviz kurlarında görülen hızlı yükseliş ve oynaklık, 

Türk ekonomisinde önemli sorunlara yol açarken krizin de habercisi olmuştur. Döviz kurların-

da yaşanan oynaklık ve faizlerdeki yükselişle Türkiye ekonomisi 2018 yılı son çeyrekle birlikte 

daralma sürecine girmiştir. 2018 yılı ilk iki çeyrekte GSYH %7,4 ve %5,6 imalat sanayi ise, %8,1 

ve %4,4 büyümüştür. Üçüncü çeyrekte büyüme oranları hızlı biçimde düşmüş ve son çeyrekte 

ise, GSYH -%2,8 ve imalat sanayi -%7,7 gibi oldukça yüksek düzeyde daralmıştır. Yıllık büyüme 

imalat sanayi %1,1 GSYH ise %2,8 düzeyinde kalmıştır.

2019 yılının ilk çeyreğinde ekonomideki daralma sürmüş, GSYH -%2,4 küçülürken, imalat 

sanayinde daralmanın boyutu -%4,2 düzeyine çıkmıştır. 2019 ikinci çeyrekte de daralma ya-

vaşlasa da devam etmiş ve GSYH -%1,5 düzeyinde küçülmüştür. Bu dönemde imalat sanayinin 

daralması ise, -%3,3 olmuştur. İhracatın pozitif katkısı sınırlı olsa da daralmanın şiddetini bir 

ölçüde düşürmüştür.

GSYH da yaşanan daralma makine ve teçhizat sanayini çok önemli ölçüde etkilemiştir. 2018 

ilk iki çeyrekte makine ve teçhizat yatırımlarında yıllık bazda sırasıyla %8,8 ve %2,0 artış ya-

şanmıştır. Makine ve teçhizat yatırımlarında görülen düşüş eğilimi 2018 ikinci yarıda hızlanmış, 

daralmanın boyutu üçüncü çeyrekte -%8,6 ve son çeyrekte ise -%22,9 ile çok yüksek düzeylere 

erişmiştir. Yıllık bazda2018 yılı makine ve teçhizat yatırımlarındaki daralma -%6,8 olarak gerçek-

leşmiştir. Bu eğilim makine imalat sanayini ve alt sektör olarak ağaç işleme makineleri imalatını 

önemli ölçüde etkilemiştir. 2019 yılının ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarında yıllık 

2.2.  Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve 2019 İlk Yarı
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bazda -%8,6 ve ikinci çeyreğinde -%16,5 düzeyinde daralma söz konusudur. Söz konusu veriler 

makine imalatı sanayinin ve alt sektörü olan ağaç işleme makine imalatı sanayi işletmelerinin çok 

önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

GSYH da üç dönemdir yaşanan daralma yanında yüksek enflasyon, işsizlik ve yüksek faizler alınan 

önlemlere karşın 2019 yılının ilk yarısında da ülke ekonomisinde çözülemeyen sorunlar olarak 

devam etmiştir. 2019 ilk yarıda imalat sanayi üretimi -%3,9 düşerken, kapasite kullanım oranı 2014 

yılından bu yana %75,2 ile en düşük ikinci değer olmuştur. İlk altı ayda enflasyon %8,09 olarak 

gerçekleşmiş, imalat sanayi fiyat endeksi %8,16 artmıştır.  İhracat ilk yedi ayda 2018 yılına göre % 

2,74 artarak 98,8 milyar ABD Doları, ithalat -%18,3 azalmış ve 116,9 milyar ABD Doları olmuştur. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı %84,5 gibi yüksek düzeye erişmiştir. Turizm gelirleriyle birlikte 

düşen dış ticaret açığı, 2019 ilk yarıda cari açığı önemli ölçüde azaltmıştır.

Yıllık bazda 2018 Eylül ayında %24,5 düzeyine çıkan enflasyon, 2019 Ağustos ayında 9,5 puan 

düşerek yıllık %15 düzeyine gerilemiştir. Eylül sonunda ise, enflasyonun baz etkisiyle önemli 

ölçüde gerilemesi beklenmektedir. Enflasyondaki bu düşüşe bağlı olarak TCMB politika faizini 

325 baz puan düşürerek %16,50’ye çekmiştir. İmalat sanayi üretim endeksi -%3,9 düşmüş ve 

kapasite kullanım oranı ilk altı ayda %75,2 ile 2014 hariç son beş yılın altında kalmıştır. İstihdam 

sorunu ise, daralan üretime bağlı olarak ağırlaşmış, 2018 Aralık ayında %12,8 olan işsizlik oranı 

artarak Haziran 2019 döneminde %13,9’a yükselmiştir. Kısaca Türkiye ekonomisi 2019 yılında 

zor bir dönemden geçmektedir ve bu dönemin etkilerinin 2020 yılına da yansıması olasıdır.
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Dünya ağaç işleme makineleri sanayi üretimi, türetilmiş talep olarak başta mobilya, inşaat, gemi 

inşa ve ambalaj sanayi gibi sektörlere bağımlıdır. Bu sektörlerde yaşanan gelişmeler sektörün 

üretimini belirlemektedir. Ağaç işleme makineleri imalatı sanayi söz konusu sektör ürünlerinin 

imalatında; kesme, işleme, şekillendirme, montaj ve son işlemleri tamamlama süreçlerinde kul-

lanılan araç gereç ve makineleri üretmektedir.

Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişme ve tüketicilerin satınalma eğilimlerindeki değişim 

kullanıcı sektörlerin beklentilerinde de önemli değişimlere yol açmıştır.  Bu sektörlerde yaşanan 

gelişmeler ve eğilimler ağaç işleme makineleri sanayi taleplerini miktar ve nitelik olarak etkile-

mektedir. Hızla değişen kullanıcı taleplerine bağlı olarak ağaç işleme makinelerinde;

n Üretim süreçlerinde daha özgün ürünleri işlemeye yönelik esnek makineler, birden fazla işle-

mi birleştiren çok fonksiyonlu makineler, otomasyon ve robotik teknolojiler, zaman ve malze-

me kayıplarını azaltan uygulamalara sahip makineler ayrıcalık kazanmaktadır.

n Ağaç işleme üretim süreçlerini, işlemlerini basitleştiren ve ekipmanlarını geliştiren dijital plat-

formlar ön plana çıkmaktadır.

n Üretim süreçlerinin etkin, etkili ve verimli biçimde yönetimi için makinelerde işlem anında 

hata tespit ve önleme, kestirimci bakım vb. fonksiyonlar giderek yaygınlaşmaktadır.

Beklentilerindeki değişimler yanında, 2008 ile 2016 yılları arasında küresel boyutta yaşanan eko-

nomik kriz tüm sektörler gibi ağaç işleme makineleri talep eden sektörleri deolumsuz yönde 

etkilemiştir. Türetilmiş talep nedeniyle ağaç işleme makineleri sanayi üretimi bu dönemde so-

runlarla karşı karşıya kalmıştır. Kriz sonrası özellikle son iki yılda dünya ekonomisinde büyüme 

oranlarında görülen iyileşme eğilimi inşaat, mobilya gibi kullanıcı sektörleri olumlu yönde etki-

lemiş ve üretimlerinde artışa yol açmıştır. Ağaç işleme makinelerinin önemli alıcısı konumundaki 

mobilya sanayi üretimi, 2018 yılında CSIL (Centre for Industrial Studies) hesaplamalarına göre 

460 milyar ABD Dolarını aşmıştır. Mobilya sektörünün (GTİP 9401-9404) toplam ihracatı ise, 

2017 yılında 179,2 milyar ABD Dolarından 2018 yılında 195 milyar ABD Dolarına erişmiştir.

İnşaat sektörünün canlanmasına bağlı olarak inşaat sektörü tedarikçilerinin ağaç işleme maki-

neleri yatırımları da hız kazanmıştır. 2017 yılında dünya inşaat sektörü imalatı, büyüklüğü 10,6 

trilyon ABD Dolarına erişmiştir. Bu değerin beş yılda yıllık ortalama %3,68 artışla 2022 yılında 

3. DÜNYA AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ 
 SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

3.1. Dünya Ağaç İşleme Makineleri İmalatı Sanayi Üretimi
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12,7 trilyon ABD Doları boyutuna erişmesi beklenmektedir. Bu gelişmeler son yıllarda ağaç 

işleme makineleri imalatı sektörünü olumlu yönde etkilemiştir.

Dünya ağaç işleme makineleri üretimi, lifli levha presler ve diğer makinelerle parça ve aksesu-

arlar dahilyapılan hesaplamalara göre 2014 yılında toplam 9,0 milyar ABD Doları düzeyinde-

dir. Söz konusu dönemde Almanya toplam dünya üretiminde yaklaşık %25 payla ilk sırada yer 

almaktadır. Almanya’yı %13 payla İtalya, %13 payla Çin, %6 payla ABD ve %5 payla Avusturya 

izlemektedir. Bu ülkelerin ardından Japonya ve Tayvan %4 pay ile sıralanmaktadır. Türkiye aynı 

dönemde lifli levha presler ve diğer makinelerle parça ve aksesuarlar dahil ağaç işleme makine-

lerinde yaklaşık %3 payla Kanada ile birlikte sekizinci sırayı paylaşmaktadır. Ancak yapılan hesap-

lamalar 2014 yılında Türkiye’nin dünya üretimindeki payının yaklaşık %2’ler düzeyinde olduğunu 

göstermektedir. 2014 yılında Türkiye dahil sadece ilk sıralarda yer alan beş Avrupa ülkesinin 

dünya üretimindeki payı yaklaşık %50 düzeyindedir ve sadece Almanya ve İtalya’nın payı %40’a 

ulaşmaktadır. Almanya sektörde öncü ülke konumundadır.

EUMABOIS 2017 raporu verilerine göre, Türkiye dahil Avrupa ülkelerinin üretimi 2010 yılın-

da 5,29 milyar Euro’dan ortalama %5,17 yıllık birleşik büyüme oranıyla (YBBO) 2017 yılında 

7,53 milyar Euro’ya erişmiştir. Ancak çapraz kurdaki değişimler nedeniyle ABD Doları bazında 

YBBO %2,77 olarak kalmıştır.

2015 ve 2017 yılları arasında son üç yılda Avrupa ağaç işleme makineleri imalatı sanayi üretimi 

artış eğilimine girmiştir. 2018 yılında üretim verileri henüz kesinleşmemiş olup Avrupa ülkeleri 

üretiminde beklenen gerçekleşme tahminlerine göre üretim değeri 7,98 milyar Euro / 9,39 

milyar ABD Doları düzeyindedir.
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Dünya ağaç işleme makineleri lideri konumunda olan Almanya ve İtalya son beş yılda 2015 yılı 

hariç üretimlerini artırma başarısını göstermiştir. 2014 ile 2018 yılları arasında Almanya ağaç 

işleme makineleri üretimi %6,2 YBBO ile 3,05 milyar ABD Dolarından 3,88 milyar ABD Doları-

na erişmiştir. Bu değerler Euro olarak 2014 için Euro olarak 2,3 milyar 2018 yılı için 3,3 milyar 

Euro düzeyindedir. Almanya’nın toplam dünya üretimindeki payının 2016 yılında %30 düzeyinde 

olduğu belirtilmektedir.

İtalya da aynı dönemde yaşadığı krizlere karşın üretimini  %7,46 YBBO düzeyinde artırma başa-

rısını göstermiştir. İtalya’nın üretimi 2014 yılına 2,2 milyar ABD Doları düzeyinden 2018 yılında 

2,96 milyar ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Bu artış oranları 2014 yılının baz yıl olarak kullanıl-

ması nedeniyle oldukça yüksektir. 2008 yılı ekonomik krizinin 2016 ilk yarısına kadar üretimde 

daralmalara yol açtığı unutulmamalıdır. Örneğin 2011 baz yıl olarak alındığında İtalya’nın ağaç 

makineleri üretimi için YBBO  %7,46 dan %3,3 düzeyine gerilediği gözlenmektedir.

Avrupa ülkeleri üretimleri ve dünya üretimi içindeki paylarına ilişkin verilerden hareketle 

yapılan dünya üretim tahmini, dünya üretiminin 2013 ile 2018 yılları arasında son beş yılda 

%4,9 YBBO ile artarak yaklaşık 15,4 milyar ABD Doları düzeyine eriştiğini göstermektedir. 
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Elde edilen tahminler yıllara göre dünya üretiminde Avrupa ülkelerinin payının toplamda 

%60-%64 aralığında olduğunu göstermektedir.

3.2. Dünya Ağaç İşleme Makineleri Sanayi Dış Ticareti

3.2.1. Dünya Ağaç İşleme Makineleri Sanayi İhracatı

Dünya lifli levha presler ve diğer makinelerle parça ve aksesuarlar hariç ağaç işleme makineleri 

ihracatının 2014 ve 2018 yılları arasında YBBO %2,95 olmuş ve 2014 yılında 7,4 milyar ABD 

Dolarından 2018 de 8,4 milyar ABD Dolarına çıkmıştır. 2014 sonrası 2015 yılında gerileyen 

ihracat 2016 yılında az da olsa yeniden yükselişe geçmiştir. 

2017 ve 2018 ise sektör ihracatında artışın hızlandığı dönem olmuştur. 2018 yılında 2017 yılına 

göre yaklaşık %11,6 artış sağlanmıştır. Önümüzdeki beş yıl içinde sektör ihracatında YBBO 

olarak %3 düzeyinde artış öngörülmektedir. 

Dünya ağaç işleme makineleri ihracatı 2018 yılında yaklaşık 8,4 milyar ABD Doları olurken, 
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testere makineleri ürün grubu ihracatını 2017 yılına göre %4,7 artırarak toplam sektör ihraca-

tından %26 pay almıştır. Ancak grup içindeki payı azalmıştır. Sektör dünya ihracatı içindeki pay 

açısından torna tezgâhları ve diğer makineler grubu %19 ve 1,6 milyar ABD Doları ile ikinci 

sıradadır. İşlemler arası iş parçası transferini elle ya da otomatik olarak yapan çeşitli makineler 

%15 pay ile üçüncü sıradadır. Son iki yıldır farklı GTİP altında toplanan işleme merkezleri 2018 

yılında 447 milyon ABD Doları ve toplamda %5 pay ile son sırada yer almaktadır.
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Yıllara göre ihracatta artış oranı açısından, 2015 yılı sektörün çok önemli sorunlar yaşadığı bir dö-

nem olmuştur. Tüm ürün gruplarında ihracat 2015 yılında 2014 yılına göre düşmüştür. 2014 yılına 

göre -%30,9 azalan planya, freze veya keserek kalıplama makineleri ihracatı takip eden yıllarda art-

masına karşın, hala 2014 yılı düzeyine erişememiştir. Benzer durum çeşitli makineler (846510) grubu 

için de geçerlidir. Torna tezgâhları ve testere makineleri daha istikrarlı bir eğilim göstermiştir.

Dünya ağaç işleme Makinelerinde son beş yılda (2014-2018) toplam 36,6 milyar ABD Doları 

ihracat yapılmıştır. Almanya beş yılda yaklaşık toplam 8,8 milyar ABD Doları ihracat ile beş yıllık 

toplam dünya ihracatından %24 pay almıştır. İlk sıradaki Almanya’yı Çin %19 ve İtalya %17,5 

payla izlemiştir. Tayvan, Avusturya ve ABD ise bu ilk altıda yer alan ülkeler olmuştur. Beş yıllık 

dönemde Türkiye toplam 403 milyon ABD Doları ihracat yapmış ve dünya ihracatından %1,1 

pay alarak ihracatçı ülkeler içinde 13. sıraya yerleşmiştir.

3.2.2. Dünya Ağaç İşleme Makineleri Sanayi İhracatının 
           Ülkelere Göre Dağılımı
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Beş yıllık ihracat değerleri incelendiğinde Japonya, İspanya, Finlandiya, Polonya ve İsviçre Türki-

ye’nin üst sıralardaki rakipleri arasındadır. Türkiye’nin mevcut pazar portföyünde yer alan ülke-

ler arasından seçeceği hedef ülkelere odaklanması durumunda kısa sürede üst sıralara çıkarak 

uluslararası pazarlarda etkinliğini artırması olasıdır.

Almanya 2018 yılında 2,1 milyar ABD Doları ihracat gerçekleştirmiş ve son beş yıllık dünya ih-

racatı içindeki payını 0,71 puan artırarak %24,7 düzeyine çıkarmıştır. İtalya 2018 yılında son beş 

yıllık dünya ihracatı içindeki payını korurken, Çin’in payı ise küçülmüştür. Son beş yıllık dünya 

ihracatı içindeki paylarını 2018 yılında önemli ölçüde artıran ülkeler, başta Polonya olmak üzere 

Hollanda, Finlandiya, Çekya ve Türkiye olmuştur.

Dikkat çeken bir nokta 2018 yılında ilk üç sırada yer alan Almanya, Çin ve İtalya’nın toplam 

dünya ihracatı içindeki payını artırmış olmasıdır. Beş yıllık ortalamaya göre 2018 yılında payı 

gerileyen Çin’e karşın söz konusu dönemde üç ülkenin payı %60,3 düzeyinden %60,7 düzeyine 

çıkmıştır. ABD, Japonya ve İsviçre ise beş yıllık toplam dünya ihracatındaki paylarını 2018 yılında 

düşüren ülkeler arasında ilk sıralardadır.

Türkiye çevre ülkelerdeki olumsuz siyasi ve politik gelişmeler yanında iç savaşlar nedeniyle son 

yıllarda rekabette coğrafik üstünlüğünden yeterince yararlanamamaktadır. Buna karşın Türkiye 

ağaç işleme makineleri ihracatında 2018 yılında beş yıllık dönemde 12. sırada yer alan İsviçre’yi 

geçerek 103 milyon ABD Doları ve %1,23 payla 12. sıraya çıkmıştır. Mevcut pazarlarda orta-

ya çıkan sorunlar nedeniyle sürekli yeni pazarlara girmeye çalışan Türkiye ağaç işleme sanayi 

işletmelerinin pazar portföyü riskleri düşerken, pazara giriş maliyetleri nedeniyle rekabette 

zorlandıklarını söylemek olasıdır.
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Ağaç işleme makineleri toplam dünya ihracatı 2018 yılında 8,4 milyar ABD Doları olurken, 

toplam ithalat 8 milyar ABD Doları olarak 400 milyon ABD Doları daha düşük gözükmektedir. 

Bu farkın dış ticarette ulusal ve ihracat faturası değer farkları, GTİP saptırmaları vb. birçok ne-

denlerden kaynaklandığı unutulmamalıdır. 

Dünya ağaç işleme makineleri sanayi ithalatı son beş yılda YBBO olarak %3,81 artış göstermiştir. 

2014 sonrası ithalatta görülen düşüş 2017 ve 2018 yılında artış eğilimine girmiş ve 8 milyar ABD 

Doları ile 2014 yılı düzeyleri aşılmıştır.

3.2.3. Dünya Ağaç İşleme Makineleri İthalatı
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İthalat ve ihracat arasındaki en önemli sapma, işlemler arası iş parçası transferini elle ya da 

otomatik olarak yapan çeşitli makineler grubunda olduğu görülmektedir. Bunun nedenlerinden 

birisi işleme merkezlerinin GTİP olarak ayrı bir grupta toplanmasıdır. Torna tezgâhları ve diğer 

makineler ile delik açma veya zıvanalama makineleri grupları ise, ihracat ve ithalat tutarlarında 

sapmanın yüksek olduğu diğer gruplardır. 

2018 yılında toplam ithalat içinde 2,2 milyar ABD Doları ve %26 payla testere makineleri birinci 

sırayı alırken, torna tezgâhları ve diğer makineler 1,4 milyar ABD Doları ve %19 pay ile ikinci 

sırayı almıştır. Beş yıllık dönemde bükme veya birleştirme ve kenar bantlama makineleri ile tes-

tere makineleri ithalat artışı açısından ilk iki sırayı paylaşmıştır.
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Son beş yılda dünya ağaç işleme makinelerinde (2014-2018) toplam 35,1 milyar ABD Doları 

ithalat yapılmıştır. ABD beş yılda yaklaşık toplam 6,4 milyar ABD Doları ile toplam dünya itha-

latından %18,1 pay almıştır. ABD ağaç işleme makineleri ihracatçısı ülkeler açısından en önemli 

pazar konumundadır. ABD’yi ithalat açısından Çin %5,9 ve Almanya %5,4 payla izlemiştir. Al-

manya ve Çin ihracatta ilk üç ülke arasında yer alırken, ithalat pazarı olarak da ilk üç sıradadır. 

Bu ülkeleri Rusya, Kanada, İngiltere ve Fransa izlemektedir.

3.2.4. Dünya Ağaç İşleme Makineleri İthalatının 
          Ülkelere Göre Dağılımı
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Son beş yıllık dönemde Türkiye toplam 448 milyon ABD Doları ithalat yapmış ve dünya it-

halatından %1,28 pay alarak ithalatçı ülkeler içinde 20. sıraya yerleşmiştir. Çekya, Hindistan, 

İspanya, Romanya, Japonya, Brezilya, İsveç, Kore, İran, Ukrayna, Norveç ve Belarus son beş 

yıllık toplam ithalatta Türkiye den sonra sıralanan diğer önemli ağaç işleme sanayi makineleri 

ithalatçısı konumundadır. 

ABD 2018 yılında 1,5 milyar ABD Doları ithalat ve toplam dünya ithalatından aldığı yaklaşık 

%19 pay ile ilk sırada yer almıştır. Beş yıllık ortalamaya göre dünya ağaç işleme makineleri ithala-

tı içindeki payını artırmıştır. Almanya ve Çin’de 2018 yılında son beş yıllık dünya ithalatı içindeki 

payını az da olsa artırmıştır. Almanya 2018 yılında ithalattaki pay açısından ikinci sıraya çıkmıştır.
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Son beş yıllık dünya ithalatı içindeki paylarına göre 2018 yılında paylarını önemli ölçüde artıran 

ülkeler, başta Macaristan, İspanya, Hollanda, Hırvatistan, Vietnam, İtalya ve Filipinler olmuştur. 

Türkiye, Malezya, Rusya, Brezilya ve İngiltere ise, beş yıllık dünya ithalatına göre payını 2018 

yılında düşüren ülkeler arasında ilk sıralardadır. Türkiye ağaç işleme makineleri ithalatında 2018 

yılında 61 milyon ABD Doları ve %0,77 payla 33. sırada yer almıştır.

4. TÜRKİYEAĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ 
 SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

4.1. Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Sanayi Üretimi

Türkiye ağaç işleme makineleri imalatı sanayi üretimi tüm diğer ülkelerde olduğu gibi 2008 yılı 

ile başlayan ve 2016 yılı ortalarına kadar devam eden küresel krizden önemli ölçüde etkilen-

miştir. Başta mobilya ve inşaat sektörü olmak üzere kullanıcı sektörlerde yaşanan durgunluk, 

sektör üretiminde sorunların artmasına yol açmıştır.
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İnşaat sektörü 2017 yılında %9 büyümüş ve 2018 yılı ikinci yarısından itibaren başlayan daralma 

sonucu 2018 yılında -%2,1 küçülmüştür. 2019 yılı ilk iki çeyrekte ise, inşaat sektöründeki daral-

ma tavan yaparak sırasıyla -%9,3 ve -%12,7 olmuştur. Bu gelişme lif levha, yonga levha, lamine 

parkeimalatı vb. yapan, bu ürünleri ve ağaç malzemeleri işleyen inşaat sektörü tedarikçilerinin 

ağaç işleme makineleri yurt içi talebini çok önemli ölçüde etkilemiştir. 

Gayri safi sabit sermaye oluşumunda 2015 ve 2016 yılarında inşaat yatırımlarındaki değişim 

oranı yıllık olarak sırasıyla %4,7 ve %2,8 artmıştır. 2017 yılında ise, inşaat yatırımlarındaki artış 

önemli ölçüde yükselerek %12,4 düzeyine erişmiştir. 2018 yılında gayri safi sabit sermaye olu-

şumu içindeki inşaat yatırımlarının yıllık bazda değişim oranı ikinci yarıda -%4’ler düzeyinde da-

ralsa da yıllık olarak %2,4 artış gerçekleşmiştir. İnşaat yatırımlarındaki daralma 2019 ilk çeyrekte 

-%15,6 ve ikinci çeyrekte -%29,2 olmuştur. Alınan önlemlere karşın, 2018 yılı ikinci yarı ve 2019 

ilk yarıda inşaat sektörü yatırımlarında yaşanan daralma, ağaç işleme makineleri sanayinin yur-

tiçi talebini de çok yüksek düzeyde etkilemiştir.

Son bir yıllık dönemde inşaat sektöründe yaşanan bu olumsuz eğilimin kısa dönemde değişmesi 

pek olası görülmemektedir. Bu gelişme başta orman ürünleri sektörünün ağaç işleme makineleri 

sanayine yönelik iç talebini etkileyeceği gibi, yeni konut ve iş yeri üretiminde daralma nedeniyle 

mobilya sanayinin ağaç işleme makineleri talebini de çok olumsuz yönde etkileyecektir.

Mobilya sanayi üretim endeksi de sektördeki olumsuz eğilimi göstermektedir. Yıllık ortalama 

üretim endeksi 2017 yılında yaklaşık %14 artarak 112,3 düzeyine yükselmiştir. Buna karşın, 2018 

yılında yıllık ortalama üretim endeksi 103,5 düzeyine gerilemiş ve yıllık bazda  -%7,8 düşmüş-

tür. 2019 ilk altı ay ortalama endeks değeri ise, 101,4 olmuştur. Bu veriler mobilya sektöründe 

2018 ve 2019 ilk yarıda 2017 yılına göre üretimde daralmayı ortaya koymaktadır. 2019 Temmuz 

ayında da durum değişmemiş ve endeks değeri 2018 aynı aya göre -%10,1 düşerek 95 olmuştur. 

Bu eğilim ağaç işleme makineleri talebindeki daralmanın devam edeceğini ortaya koymaktadır. 
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2017 yılı ikinci yarısında hissedilen ve giderek artan ekonomideki olumsuz gelişmelerin etkisi, 

mobilya sektöründe tüketim vergilerinde yapılan indirimlerle hafifletilmiştir. Buna karşın, mo-

bilya imalatı sanayinde de olumsuz eğilimin yönü yeterince değiştirilememiştir. 2014 yılında bu 

sektörde yıllık ortalama %72,1 olan KKO 2015 yılında %72,2 ve 2016 yılında %71,4 olmuştur. 

2017 yılında ise artarak %74,3 düzeyine çıkmıştır. Ancak mobilya imalatı sanayi kapasite kul-

lanım oranı yine de imalat sanayi ortalamasının altında kalmıştır. Mobilya imalatı sanayi KKO 

oranı 2018 yılında alınan tüm talep artırıcı önlemlere karşın, 2017 yılına göre yaklaşık bir puan 

düşerek %73,5 olmuştur. 2019 ilk sekiz ay ortalaması ise, artarak %75,3 düzeyine çıkmıştır.

Diğer yandan makine ve teçhizat imalatı sanayi KKO’da, alt sektör olan ağaç işleme makineleri 

sanayinin sorunlarını açıkça ortaya koymaktadır. Geçmiş yıllarda %75-%80 aralığında olan ma-

kine ve teçhizat imalatı sanayi KKO, 2018 son çeyrekten sonra 2019 üçüncü çeyrek de dahil 

%67-%70 bandındadır. İki ayı tamamlanan üçüncü çeyrek verisi de makine ve teçhizat imalatı 

sanayinin KKO yaklaşık %68 düzeyinde kaldığını ve üretimde yaşanan sorunun boyutunun de-

ğişmediğini göstermektedir.

Ağaç işleme makineleri imalatı sanayi üretim verileri, kullanıcı sektörlerde yaşanan uluslararası 

ve iç talepteki gelişmelerden sektörün önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. 2017 ve 
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2018 yılında ihracatta sağlanan sırasıyla %18,6 ve %22,3 oranındaki artış, sektörün iç talepteki 

düşüş nedeniyle yaşadığı sorunları az da olsa hafifletmiştir.

Yapılan AİMSAD hesaplamasına göre, 2013 yılında 182 milyon ABD Doları olan toplam ağaç iş-

leme makineleri sanayi üretimi beş yılda YBBO olarak %5,56 artarak 2018 yılında 238,5 milyon 

ABD Doları düzeyine erişmiştir. Yirmi ya da üzerinde çalışana sahip olan girişimleri kapsayan 

TÜİK verilerinden yıllık ortalama kur kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, ağaç işleme maki-

neleri sanayinin üretimi 2013 yılında 98,4 milyon ABD Doları düzeyindedir. Kapsanan işletmele-

rin üretimi 2017 yılına kadar YBBO olarak %5,24 artarak 120,7 milyon ABD Dolarına çıkmıştır.

Ağaç işleme makineleri sanayinin içinde bulunduğu metal işleme makineleri ve takım tezgâhları 

sanayinin üretim endeksi kullanılarak yapılan hesaplama, 2018 yılında söz konusu üretim bü-

yüklüğünün 130 milyon ABD Dolarları düzeyinde olabileceğini göstermektedir. Her iki üretim 

verisinin YBBO’ları oldukça yakındır. Elde edilen veriler yirmi ya da daha fazla çalışanı bulunan 

işletmelerin toplam üretim içindeki payının %55-%60 düzeyinde olduğunu göstermektedir.  

TÜİK üretim verileri kapsamındaki işletmeler, 2018 yılı dahil dört yıldır 2014 yılında gerçekleş-

tirdikleri üretim değerlerine erişememiştir. 2015 yılında yaşanan siyasi ve ekonomik kriz sek-

törde önemli kayıplara yol açmıştır. 2018 yılı ikinci yarıyla başlayan ekonomik küçülme toparlan-

maya çalışan sektör için yeni sorunları beraberinde getirmiştir. 2019 yılının üretim endeksi de 

sorunların devam ettiğini göstermektedir.  Metal işleme makineleri ve takım tezgâhları sanayinin 

üretim endeks ortalaması ilk yedi ayda 105,8 olup, 2018 yılı aynı dönemindeki 114,5 endeks 

değerinden -%7,6 daha düşüktür. 

Özellikle iç talepteki gerileme üretimdeki bu sorunun temel nedeni olmuştur. Üretim, ihra-

cat ve ithalat verileri kullanılarak yapılan hesaplama, ağaç işleme makineleri yurtiçi talepteki 

olumsuz gelişmeyi ortaya koymaktadır. Dönem başı dönem sonu sektörün mamul stoklarının 
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değerlerinde değişim olmadığı varsayımına dayalı olarak yapılan hesaplamaya göre, 2013 yılında 

yurt içi talep 226,5 milyon ABD Dolarıdır. 2014 yılında %13,2 artarak 256,4 milyon ABD Dola-

rına çıkan yurtiçi talep, daha sonraki dönemlerde önemli ölçüde daralmıştır. Yurt içi talep 2015 

yılında 196,1 ve 2016 yılında 180,8 ABD Doları düzeyine düşmüştür. 2017 yılında %7 ve 2018 

yılında ise, %2 artan yurt içi talep sırasıyla 193,6 ve 197,4 milyon ABD Doları olmuştur.

Çalışmada girişim sayısı ve çalışan sayıları değerlendirmelerinde TOBB veri tabanından yararla-

nılmıştır. Ağaç işleme makineleri imalatında faaliyet gösteren işletmeler 28.12 NACE kodu altın-

da yer almaktadır. Sürekli güncellenen TOBB sanayi veri tabanı, ağaç işleme makineleri imalatı 

yapan ve kapasite raporu alan TOBB’a kayıtlı tüm ölçekteki işletmeleri kapsamaktadır. TÜİK 

verileri ise, aynı kod altında 20 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerden elde edilmektedir. 20’ 

den fazla çalışanı bulunan işletmelerin kapasite raporu yaptırdığı varsayımı altında, TOBB veri 

tabanının TÜİK veri tabanındaki işletmeleri de kapsadığını söylemek olasıdır. 

4.2.  Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Sanayi Girişim Sayısı
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TOBB veri tabanında 2019 yılı Eylül ayı itibariyle ağaç işleme makineleri imalatında 303 kayıtlı 

üretici bulunmaktadır. TÜİK 2017 verilerinde ise, 67 işletme yer almaktadır. Yıl farkını göz önüne 

almadan yapılan hesaplama 20 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerin oranı açısından bükme veya 

montaj ve kenar bantlama ürün grubu %37 ile ilk sırada, planya-freze veya kalıplama tezgahları %13 

ile son sırada yer almaktadır. Grafikte yer alan TOBB veri tabanındaki alt sektörlerin kayıtlı üretici 

sayısı toplamı, bazı işletmelerin birden farklı grupta makineyi imal etmesi nedeniyle 437 olmaktadır.
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TOBB veri tabanında yer alan işletmelerden 79’u toplam işletmeler içinde %26’sı başka yerde sınıf-

landırılmamış diğer makineleri (NACE Rev. 2 28.49.12.79) imal etmektedir. Çok amaçlı iş parçasını 

elle transfer eden tezgahları imal eden işletmelerin sayısı 50, dairesel testere makineleri imal eden-

lerin sayısı ise 45’dir. Ürünleri arasında şerit ve diğer testere makineleri olan işletmelerin sayısı ise 

17 olup toplam işletmeler içinde %5,6 paya sahiptir. 

Ağaç işleme makineleri üretiminde İstanbul 85 işletme ile %28 paya sahiptir. İkinci sıradaki Bursa’nın 

ağaç işleme makineleri üretici sayısı 73 ve toplam içindeki payı %24,1 düzeyindedir. Üçüncü sırayı 

Ankara 45 üretici ile alırken, Konya 18 ve İzmir 15 ağaç işleme makineleri üretici işletmesiyle ilk 

beşte yer alan iller olmaktadır. Kayseri ve Konya 11 üretici işletme ile bu illeri takip etmektedir. 

Ağaç işleme makineleri sanayi istihdamı TOBB veri tabanına göre 2019 Eylül ayında 6.917 kişidir. 

Toplam çalışanlar içinde işçi statüsünde olanların sayısı 4.275 kişi olup toplam içindeki payı %62 dü-

zeyindedir. Çalışan sayısı içinde 993 kişi ve %14,4 payla idari personel ikinci sıradadır. Bu grubu 718 

kişi ve %10,4 pay ile ustalar takip etmektedir. Teknisyen sayısı 509 ve mühendis sayısı ise 415 kişidir. 

Ağaç işleme makineleri sanayi istihdamı TOBB veri tabanına göre 2019 Eylül ayında 6.917 kişidir. 

Toplam çalışanlar içinde işçi statüsünde olanların sayısı 4.275 kişi olup toplam içindeki payı %62 dü-

zeyindedir. Çalışan sayısı içinde 993 kişi ve %14,4 payla idari personel ikinci sıradadır. Bu grubu 718 

kişi ve %10,4 pay ile ustalar takip etmektedir. Teknisyen sayısı 509 ve mühendis sayısı ise 415 kişidir.  

Ağaç işleme makineleri sanayi çalışanların illere göre dağılımında İstanbul 2.337 kişi ve %33,8 payla 

ilk sıradadır. Bursa çalışan sayısı açısından 1.258 kişi ve Ankara 767 kişi ile ilk üçte yer almaktadır. 

Ankara, İzmir ve Kocaeli bu illeri izlemektedir. Girişim sayısı düşük olmasına karşın, istihdam açısın-

dan Balıkesir, Mersin ve Sinop ilk dokuz arasındadır. Sektör, diğer makine imalatı sanayinde olduğu 

gibi daha çok batıda yoğunlaşmıştır. Çalışanların %60’ı Marmara Bölgesinde istihdam edilmektedir.

4.3. Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Sanayi İstihdamı
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Girişim başına çalışan sayısı TOBB verilerine göre ortalama 22,8 düzeyindedir. Bu veri ağaç işleme 

makineleri imalatı sanayi işletmelerinin ölçek ekonomisi sorunu olduğunu göstermektedir. İstihda-

mın kademelere göre dağılımına bakıldığında işletme başına 14,1 işçi, 3,3 idari personel, 2,4 usta, 

1,7 teknisyen ve 1,4 mühendis düşmektedir. Bu veriler işletmelerde teknik personel istihdamının 

da düşük düzeylerde olduğunu göstermektedir.
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Çalışan kişi başına yaratılan katma değer işletmeler açısından önemli verimlilik göstergelerinden 

birisidir. Ağaç İşleme makineleri imalatı sanayi işletmelerinin 2011 yılı çalışan başına katma değer 

endeksi %39,2 artarak 139,2 düzeyine erişmiştir. Çalışan başına katma değer endeksi 2011 yılına 

göre üç yılda YBBO olarak %4,6 artarak 159,3 düzeyine çıkmıştır. 2015 yılında krizin etkisiyle 

-%12,3 gerileyen endeks değeri 139,8 olarak gerçekleşmiş ancak bu olumsuz eğilim 2016 yılında da 

sürmüştür. 2015 yılında -%5,1 düşen endeks değeri sektörde verimlilik açısından sorunların arttığı 

bir dönem olmuştur.

2017 yılında çalışan başına katma değer endeksinde düşük de olsa %2,9 düzeyinde bir artış sağlan-

mıştır. Ancak 2017 yılında erişilen 136,4 olan endeks değeri 2014 değerinin çok altındadır. Özellikle 

kriz dönemlerinde işletmelerin toplam faktör verimliliklerini artırmaya yönelik önlemlere odak-

lanması ve bu konuda gerekli önlemleri ivedilikle alması gerekmektedir. Ağaç işleme imalatı sanayi 

işletmelerin en kısa sürede bu konuda adımlar atmalıdır.

Çalışan başına katma değerin düştüğü dönem olan 2014 ve 2016 yılları arasında ağaç işleme ma-

kineleri sanayinin birim emek maliyetinin çok yüksek düzeyde arttığı dikkate alındığında sektörün 

çözülmesi gereken sorunlarının başında etkinlik, etkililik ve verimliliğin geldiği açıkça ortaya çık-

maktadır. Katma değer içinde işgücü maliyetlerinin de yer aldığı düşünüldüğünde sektörün özellikle 

bu dönemlerde karlılığının önemli ölçüde aşındığını söylemek olasıdır. Veriler, sektörün rekabet 

gücünü artırabilmesi için verimlilik sorununu çözmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

4.4. Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Sanayi Temel Bazı 
 Verimlilik Göstergeleri
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Türkiye ağaç işleme makineleri sanayi, 2019 yılı dahil son dört yıldır dış ticaret açığı vermeyen sınırlı 

sayıdaki sektörlerden birisidir. 2018 yılından bu yana ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere bağlı 

olarak yurt içi yatırımlar azalmış ve döviz kurlarında yükselişle birlikte ithalat çok önemli ölçüde 

düşmüştür. İthalat tarafında yaşanan bu gelişme yanında, sektörün ihracatta sağladığı artış da ihraca-

tın ithalatı karşılama oranlarını yükseltmiştir. Sektör ihracatı 2019 ilk sekiz ayda sektör ürünlerinin 

ithalatının yaklaşık 2,5 katına çıkmıştır. Ancak dikkat çeken bir nokta 2019 sekiz ay ihracatının 2018 

yılı ilk sekiz ayına göre daha düşük olmasıdır.

2014 yılında %54,8 olan ağaç işleme makineleri imalatı sanayi ihracatının ithalatı karşılama oranı 

2017 yılında %123,8 düzeyine çıkmış, 2018 yılında ise yaşanan krizin de etkisiyle %166,7 olmuştur. 

2019 yılı sekiz aylık dönemde ise %239,2 gibi çok yüksek düzeylere erişmiştir. Dikkat çeken bir 

gelişme 2018 aynı dönemde bu oranın %147,4 olmasıdır. 2018 yılı ilk sekiz aya göre ithalatın %42,7 

gerilemesi yurt içi talebin çok önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir. Ağaç işleme makineleri 

4.5.  Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Sanayi Dış Ticareti
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ihracatında görülen %7,2 düşüş ve yurt içi talepteki daralma göz önüne alındığında, önümüzdeki 

dönemlerde sektördeki işletmelerin bir bölümünün faaliyetlerini sürdürmesi güçleşecektir.

2011 yılında yaklaşık 81 milyon ABD Doları olan ağaç makineleri ihracatı 2015 kriz yılında 64,8 mil-

yon ABD Dolarına düşmüştür. 2016 yılı ile birlikte yeniden artış eğilimine girmiş ve 2017 ve 2018 

yıllarında sırasıyla %18,6 ve %22,3 artan ihracat 102,5 milyon ABD Dolarını aşmıştır. 2014 ile 2018 

yılları arasında YBBO %6,1 olmuştur. 

Başta 2017 ve 2018 yılları olmak üzere beş yıllık dönemde ihracatta oldukça yüksek bir artış sağlan-

mıştır. Ağaç işleme imalatı sanayi ürün gruplarından taşlama, zımparalama veya parlatma makineleri 

ihracatı 2014 ile 2018 yılları arasında YBBO olarak %24,4 artmıştır. Bu ürün grubu ihracatı 2018 

yılında %78,9 artış oranı ile ilk sıradadır. 2018 yılında ihracatta artış oranı açısından planya, freze 

veya keserek kalıplama makineleri %46,9 ve bükme veya birleştirme ve kenar bantlama makineleri 

4.5.1. Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Sanayi İhracatı
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%46,5 ile ilk üçte yer almıştır. Buna karşın, 2014 ile 2018 yılları ihracatında YBBO açısından sırala-

ması değişmiştir. YBBO açısından delik açma veya zıvalanama makineleri %22,5 ile ikinci ve çeşitli 

makineler grubu %19,3 ile üçüncü sırayı almıştır. 2018 yılında önceki yıla göre ihracatta artış sağlasa 

da bükme veya birleştirme ve kenar bantlama makineleri ile yarma, dilme veya yapraklama makine-

leri ihracatı 2014 yılı değerlerine erişememiştir.

Sektör ihracatı açısından 2019 yılının ilk sekiz ayı olumsuz geçmiştir. İlk sekiz ayda 2018 yılına göre 

toplam ağaç işleme makineleri imalatı sanayi ihracatı -%7,2 düşmüştür. Taşlama, zımparalama veya 

parlatma makineleriyle işleme merkezleri ürün grupları ihracatı söz konusu dönemde artarken, 

testere makineleri ve bükme-birleştirme ve kenar bantlama makineleri ihracatı hemen hemen aynı 

düzeyde kalmıştır.  Başta yarma-dilme vb. makineler ve planya, freze vb. makineler olmak üzere 

diğer tüm ürün gruplarında ihracat önemli ölçüde gerilemiştir. 2019 ilk yarıda daralan yurt içi talep 

de göz önüne alındığında ağaç işleme makineleri imalatı sanayinin sorunlarının giderek arttığını 

söylemek olasıdır.

Son beş yılda (2014-2018) Türkiye ağaç işleme makinelerinde toplam 402,7 milyon ABD Doları 

ihracat yapılmıştır. Beş yılda Türkiye’den yapılan toplam ihracatın 27,1 milyon ABD Doları Ceza-

yir’e gerçekleştirilmiştir. Cezayir bu dönemde %6,7 payla Türkiye’nin ihracat pazarları arasında ilk 

sıradadır. İlk sıradaki Cezayir’i Irak %6,3 ve İran %6,2 payla izlemiştir. Rusya ve Bulgaristan ise, ilk 

dörtte yer alan diğer ülkeler olmuştur. Bu beş yıllık dönemde dünya ihracatından %1,1 pay alan 

Türkiye, ihracatçı ülkeler içinde 13. sıraya yerleşmiştir.

4.5.2.  Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Sanayi İhracatının 
    Ülkelere Göre Dağılımı
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Beş yıllık sürede Türkiye ağaç işleme makineleri ihracatının % 16,7’sini iç savaş, ekonomik ve/ya da 

siyasal sorunların yaşandığı siyasi ve ekonomik istikrar sorunu olan Mısır (%2,1), Libya (%2,1), İran 

(%6,2) ve Irak (%6,3) pazarlarına yapmıştır. Bu dönemde dünya sıralamasında ağaç işleme makine-

leri ithalatında ilk sıralarda yer alan ABD, Çin, Almanya, Kanada ve İngiltere gibi pazarlardan yeterli 

pay alınamamıştır.
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Türkiye 2017 yılına göre 2018 yılında ihracatını % 22,3 artırarak 102,5 milyon ABD Doları düzeyine 

çıkarmıştır. 2018 yılında Türkiye’nin Cezayir’e ihracatı 9,7 milyon ABD Doları düzeyine erişmiş ve 

ihracat pazarı olarak beş yıllık toplam ihracata göre payını artırarak %9,5 ile ilk sırada yer almıştır. 

İhracat pazarı olarak Irak aynı yıl aldığı %6,5 pay ile sıralamada yerini korumuştur. 
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Türkiye’nin beş yıllık ağaç işleme makineleri toplam ihracatında üçüncü sırada yer alan İran ise, 

2018 yılında 3,2 milyon ABD Doları ile ihracat pazarı olarak dokuzuncu sıraya gerilemiştir. Bulga-

ristan ve Romanya Türkiye’nin 2018 yılı ihracatında üçüncü ve dördüncü sırada yer alan pazarlar 

olmuştur. Rusya yaklaşık 4 milyon ABD Doları ve Türkiye’nin ihracatından aldığı %3,9 payla beşinci 

sıradadır. Türkiye’nin ihracat pazarlarından Polonya ve Hindistan 2018 yılında ön sıralara çıkan 

diğer ülkeler olmuştur. 2018 yılında Türkiye ağaç işleme makineleri imalatı sanayi toplam dünya 

ihracatından aldığı %1,23 payla 12. sıraya çıkmıştır.

Türkiye ağaç işleme makineleri sanayinin ihracat tutarı azalmasına karşın, 2019 ilk sekiz ayda geçmiş 

dönemlerde olduğu gibi Cezayir ilk sırada yer almıştır. Irak ikinci sırada yer alırken ihracat tutarı 

da aynı düzeyde kalmıştır. 2018 yılı ilk sekiz ayına göre ihracatta %8 artış sağlanan Bulgaristan ve 

%30,7 artış sağlanan Romanya üçüncü ve dördüncü sıradadır.  Dönem içinde Rusya’ya yapılan ihra-

cat -%40,2 azalmış ve Rusya ihracat pazarları arasında altıncı sıraya gerilemiştir. Türkiye’nin ihracat 

pazarları içinde ilk on beş ülke arasında yer almayan Kosova ise, sekizinci sıraya yükselmiştir.     

Türkiye’nin 2014-2018 döneminde ağaç işleme makineleri ihracatının çok önemli bir bölümünü 

torna tezgâhları ve diğer makineler (GTİP 846599) ve testere makineleri (GTİP 846591) ürün 

grupları oluşturmuştur.  Bu iki ürün grubunun toplam ihracat içindeki payı %50 düzeyinin üstünde 

olmuştur. 2015 yılı hariç son üç yılda bu grupların ihracatı istikrarlı biçimde artmıştır. 

Türkiye’nin 2018 yılında ağaç işleme makineleri imalatı sanayi ihracatında torna tezgâhları ve diğer 

makinelerin (GTİP 846599) payı %26,6 düzeyindedir. Bu grup ihracattaki pay açısından ilk sıradadır. 

Bu grubu testere makineleri (GTİP 846591) %26,5 pay ile izlemektedir. Üçüncü sırada ise, planya, 

freze vb. makineler (GTİP 846592) gelmektedir. Yarma dilme vb. grubu makineler (GTİP 856596) 

4.5.3.  Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Sanayi İhracatının 
    Ülkelere Göre Dağılımı
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ile bükme ve birleştirme ve kenar bantlama makineleri (GTİP 846596) toplam ihracat içindeki pa-

yını kaybeden ürün grupları arasındadır.

2019 yılı ilk sekiz ayda testere makineleri ihracattaki pay açısından %28,3 ile ilk sıraya çıkmıştır.  

Torna tezgâhları ve diğer makineler ise, sekiz aylık ihracattan %26,3 pay almıştır. 2019 ilk sekiz ayda 

bir önceki yıl aynı döneme göre toplam ihracat içinde planya, freze vb. tezgâhların (GTİP 846592), 

yarma dilme vb. makinelerinin (GTİP 846596) ve delik açma vb. makinelerinin (GTİP 846596) 

toplam ağaç işleme makineleri ihracatı içindeki payı gerilemiştir. Bu gelişmeler yurt içi talepteki 

daralma yanında sektör açısından dikkat çekici bir eğilimdir. 2019 yılı son dört ayında bu eğilimin 

sürmesi verimlilik sorunu yaşayan işletmelerin yükünü daha da artırabilecek ve işletmelerin önemli 

bir bölümünün çok önemli sorunlarla karşılaşmasına yol açacaktır. 
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Türkiye’nin ağaç işleme makineleri sanayi ithalatı 2014 yılında yaklaşık 147,8 milyon ABD Doları 

düzeyinden YBBO olarak -%19,8 azalarak 2018 yılında 61,5 milyon ABD Doları düzeyine gerile-

miştir. 2019 ilk sekiz ayda ise yapılan toplam ağaç işleme makineleri sanayi ithalatı 2018 yılı aynı 

döneme göre -%42,7 azalarak yaklaşık 26,8 milyon ABD Doları olmuştur. 

Bu hızlı düşüş dış ticaret açığı açısından olumlu görülse de sektörün yurt içi talebindeki daralmayı 

göstermesi açısından endişe vericidir. İnşaat ve mobilya gibi ağaç işleme makineleri talebini yaratan 

sektörlerde yaşanan daralma sektörün yurtiçi talebini çok olumsuz yönde etkilemiştir. 2020 yılının 

ilk yarısında da bu eğilimin devam etmesi sektörü daha olumsuz yönde etkileyecektir. 

2014 yılından 2018 yılına kadar ağaç işleme makineleri ithalatı beş yıllık dönemde çok önemli öl-

çüde küçülmüştür. İthalatta bu düşüş sektördeki tüm alt ürün grupları için geçerlidir. Ağaç işleme 

4.5.4. Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İthalatı
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imalatı sanayi ürün gruplarından bükme veya birleştirme ve kenar bantlama makineleri ithalatı 2014 

ile 2018 yılları arasında YBBO olarak -%33,3 azalarak 3,47 milyon ABD Dolarına düşmüştür.  Çeşitli 

makineler grubu (846510) aynı dönemde ithalattaki daralma açısından -%30,3 YBBO ile ikinci sıra-

dadır. Bu grubun ithalatı 2014 yılında 33,9 milyon ABD Dolarından 8,0 milyon ABD Dolarına gerile-

miştir. 2014 yılı ithalat değerinden daha düşük de olsa 2018 yılında, 2017 yılına göre torna tezgahları 

ve diğer ürün grubu ile taşlama, zımparalama vb. makineler ürün gruplarının ithalatı artmıştır. Bu iki 

ürün grubunun 2018 yılı toplam ithalatı içindeki payı %28,8 düzeyinde ve 19,5 milyon ABD Dolarıdır.

2019 yılı sekiz aylık dönemde 2018 aynı döneme göre ithalat çeşitli makinelerde (846510)  %49,5 

ve bükme veya birleştirme makineleri ve kenar bantlama makinelerinde %75,7 artarken,  diğer tüm 

ürün gruplarında ithalat azalmıştır. Dikkat çeken bir nokta ise sekiz aylık dönemde işleme merkezi 

ve yarma, dilme vb. makinesi ithalatının sıfıra yakın olmasıdır. En önemli düşüş torna tezgahları ve 

diğer makineler vb. yaşanmış ve 2019 yılı sekiz ayda ithalat %78,4 gerilemiştir.
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Son beş yılda (2014-2018) Türkiye toplam 448,3 milyon ABD Doları ağaç işleme makinesi ithalatı 

yapmıştır. Beş yılda yapılan toplam ithalatın 188,3 milyon ABD Doları İtalya’dan gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’nin bu dönemde toplam ithalatı içinde İtalya’nın payı %42 gibi çok yüksek düzeydedir. Ya-

pılan ithalatın %24,4’ü Almanya ve %14,4’ü ise Çin den gerçekleştirilmiştir. İlk üç ülkeden yapılan 

ithalat son beş yılın toplam ithalatının yaklaşık %85’i düzeyindedir. İthalatta bu ülkeleri sırasıyla 

Avusturya, Tayvan ve İspanya izlemektedir.

Türkiye’nin ithalatı 2018 yılında önceki döneme göre -%9,2 düşerek 61,5 milyon ABD Doları 

olmuştur. İtalya 2018 yılında da ilk sıradaki yerini korumuştur. Türkiye’nin 2018 yılında İtalya’dan 

ithalatı yaklaşık 28 milyon ABD Dolarıdır. Bu değer toplam ağaç işlem makineleri ithalatının %45,4 

düzeyine erişmiştir. Çin %20,4 payla en çok ithalat yapılan ikinci ve Almanya ise %17,2 payla üçüncü 

4.5.5. Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İthalatının Ülkelere 
   Göre Dağılımı
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ülke olmuştur. Türkiye’nin ithalatında yüksek paya sahip bu üç ülkenin üreticileri uluslararası pazar-

larda olduğu gibi yurt içi pazarda da Türkiye ağaç işleme makineleri imalatı sanayi işletmelerinin en 

önemli rakipleridir. 

Türkiye ağaç işleme makineleri sanayinin ithalatında 2019 yılı ilk sekiz ayda Almanya ilk sırayı al-

mıştır.  Türkiye’nin ithalatı 2019 yılında ilk sekiz ayda önceki yıl aynı döneme göre ithalatı -%42,7 

düşerken, aynı dönemde Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı %52,3 artmıştır. Türkiye bu dönemde it-

halatının %50’sini Almanya’dan yapmıştır. 2019 ilk sekiz ayda Türkiye’nin ithalatında Çin 4,8 milyon 

ABD Doları ile ikinci sırada yer almış ve son beş yılda ilk sırada yer alan İtalya üçüncü sıraya gerile-

miştir. 2018 ilk sekiz ayda İtalya’dan 22,8 milyon ABD Doları ithalat yapılırken, 2019 aynı dönemde 

ithalat tutarı 3,9 milyon ABD Dolarına gerilemiştir.
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Türkiye’nin ağaç işleme makineleri ithalatında 2014 yılından bu yan tüm ürün gruplarında önemli 

ölçüde düşüş yaşanmıştır. Çeşitli makineler grubu ihracatı 2014 yılında yaklaşık 34 milyon ABD 

Dolarından 2018 yılında 8 milyon ABD Dolarına gerilemiştir. Bükme veya birleştirme ve kenar 

bantlama makinelerinde de benzer eğilim söz konusudur. Bu ürün grubunda ithalat 2014 yılında 

13,1 milyon ABD Dolar’dan 2018 yılında 2,7 milyon ABD Dolarına düşmüştür. Yurtdışı pazarlarda 

atılım yapan ağaç işleme makineleri sanayinin ulusal pazarda da etkinliğini artırması ithalattaki bu 

düşüş eğiliminde önemli rol oynamıştır. 

Türkiye ağaç işleme makineleri ithalatının ürün gruplarına göre paylarına bakıldığında, 2014 yılında 

%22,9 paya sahip çeşitli makineler (846510) gurubunun payının, 2018 yılında %13 düzeyine geriledi-

ği görülmektedir. Benzer gerileme bükme veya birleştirme ve kenar bantlama makineleri (846594) 

grubunda da söz konusudur. Buna karşın toplam ağaç işleme makineleri ihracatı içindeki payını 

artıran ürün grubu ise taşlama, zımparalama vb. makineleri (846593) olmuştur.

4.5.6 .  Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İthalatının Ürün 
    Gruplarına Göre Dağılımı
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Türkiye’nin 2018 yılında ağaç işleme makineleri imalatı sanayi ithalatında torna tezgâhları ve diğer 

makinelerin (GTİP 846599) payı %32,5 düzeyindedir. Bu grup Türkiye’nin ihracatında olduğu gibi 

ithalattaki payı açısından da ilk sıradadır. Bu grubu testere makineleri (GTİP 846591) %18,1 pay 

ile izlemektedir. Üçüncü sırada ise, alet değiştirmeden iş yapan çeşitli makineler (GTİP 846510) 

gelmektedir. Taşlama ve zımparalama vb. makineler grubu (GTİP 846593) ağaç işleme makineleri 

toplam ithalatında payını artırmıştır.

2019 ilk sekiz ayda alet değiştirmeden iş yapan çeşitli makineler (GTİP 846510) ithalattaki pay 

açısından %38,7 ile ilk sıraya çıkmıştır.  Bükme ve birleştirme ve kenar bantlama makineleri ise, 

sekiz aylık ithalattan %13,4 pay almıştır. 2019 ilk sekiz ayda bir önceki yıl aynı döneme göre toplam 

ithalat içinde testere makinelerinin (GTİP 846591) payı %11,4 olmuştur ve bu grup ithalatta üçüncü 

sıradadır. 
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Türkiye ağaç işleme makineleri imalat sanayi, makine imalatı sanayi içinde alt sektör olarak yer 

alan ve rekabet gücü açısından mevcut eksikliklere karşın iyi konumda olan bir sektördür. Sek-

törün uluslararası pazarlarda rekabetini etkileyen en önemli sorunların başında ölçek ekonomisi 

yatmaktadır. Sektörde büyük ölçekli işletmeler dünya ağaç işleme makineleri pazarından önemli 

pay almaktadır.  Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu işletmelerle rekabet etmesi oldukça güçtür.

Sektör ile ilgili veriler Türkiye de işletmelerin çok önemli bir bölümünün küçük işletme grubunda 

olduğunu ortaya koymaktadır. Sermaye yetersizliği, kurumsal yönetim eksikliği, düşük faktör ve-

rimliliği, işbirliği eksikliği vb. rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen diğer faktörler de dikkate 

alındığında sektörün bu eksikliklere karşın rekabet gücünü artırması dikkat çekicidir.

Enerji, hammadde ve yarı mamul gibi temel girdi maliyetleri rekabet gücünü olumsuz yönde etki-

lemektedir. Girdilerde yerli mamul kalitesi, tedarikçi sayısı ve niteliği, dışa bağımlılık gibi faktörler 

de sektörün uluslararası pazarlardaki rekabetini güçleştirmektedir.

5. TÜRKİYE AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ 
 REKABET GÜCÜ
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Sektörün uluslararası pazarlardan yeterince yararlanamaması da önde gelen sorunlardan bir 

diğeridir. Türkiye ağaç işleme makineleri ülke portföyü riski düşük olmasına karşın, büyük 

ithalatçı pazarlardan yeterli pay alamamaktadır. Çok sayıda ülkeye düşük tutarlarda yapılan 

ihracat, söz konusu pazarlarda markalaşma, tanıtım, satış sonrası servis, dağıtıcı ağı vb. faa-

liyetlerin yapılmasını engellemektedir. Tüm bu eksiklikleri büyük ölçüde ölçek ekonomisi-

ne bağlamak olasıdır. Ancak ölçek sorununu aşmada yardımcı olabilecek; sektör işletmeleri 

arasında işbirliği, stratejik ortaklık, tedarik zincirinde işbirliği gibi arayışlar da yetersizdir ve 

kurum kültürünün de bu yöndeki arayışların önündeki en önemli engel olduğunu söylemek 

olasıdır. Girişimcilerin birlikte iş yapma ve ortaklık kurma konularındaki eksikliklerinin gide-

rilmesi ve kurumsallaşma çabalarına ağırlık verilmesi sektörün rekabet gücünü önemli ölçüde 

artırabilecektir. 

Üretim kaynaklarının yetersizliği yanında etkin, etkili ve verimli kullanılamaması ise, sürdürülebi-

lirliği sağlayacak yeterli katma değer yaratmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle teknoloji ve AR-GE 

çabalarına, ileri teknoloji yatırımlarına yeterince kaynak ayrılamamaktadır. Yatırım malı üretimi 

nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda alıcı kredisi, ihracatın finansmanı sermaye yetersizliği so-

rununu ağırlaştırmaktadır. Finans kaynaklarına erişim, orta ve uzun vadeli ihracat kredileri (satıcı 

kredisi) eksikliği, işletmelerin sermaye yetersizliği ve kredi maliyetlerinin yüksekliği sektörün atılı-

mını olumsuz yönde etkilemektedir.

Kullanıcı sektörlerin beklentilerini karşılayacak yenilikçi, ileri teknolojik ürün geliştirme gibi ça-

balara yoğunlaşma konusunda mali kaynaklar yanında özellikle nitelikli insan sermayesi eksikliği 

ise, sektörün geleceğini olumsuz yönde etkileyebilecek en önemli sorundur. Kullanıcı sektörlerin 

beklentilerine cevap verebilecek ürün arayışları için nicelik ve nitelik olarak insan sermayesi ye-

tersizdir. Kullanıcı sektörler; özgün ürünler, işlemeye yönelik esnek makineler, birden fazla işlemi 

birleştiren çok fonksiyonlu makineler, otomasyon ve robotik teknolojiler, zaman ve malzeme 

kayıplarını azaltan uygulamalara ve üretim süreçlerini, işlemlerini basitleştiren ve geliştiren dijital 

platformlara sahip makineler talep etmektedir. Bu ürünlerin geliştirilmesi için insan sermayesine 

yatırım yapma gereği açıktır.

Sektörün uluslararası pazarlarda öncü olabilmesi için ölçek ekonomisine yönelik sektöre özgün 

teşviklerin eksikliği bir diğer sorundur. Bu konuda yeni özel proje teşviklerinin uygulamaya kon-

ması sektör açısında fırsat olabilecektir. Genel olarak değerlendirildiğinde sektörün rekabet gücü-

nü olumsuz yönde etkileyen bu faktörleri aşması gerekmektedir.
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Sektör özellikle karar alma süreçlerinde küçük işletmelerin sahip olduğu avantajları kullanmakta-

dır. Sektörün güçlü yönlerinden biri, ağaç işleme makineleri imalatı sanayi ürünlerinin kullanıcıları 

olan inşaat, mobilya imalatı, orman ürünleri ve lifli levha, yonga levha imalatı sektörlerinin ekono-

mi içinde önemli paya sahip olmasıdır. Büyüyen bu sektörler ağaç işleme sanayine yarattığı taleple 

çok önemli katkı sağlamaktadır. Gelişen bu sektörler ağaç işleme makine sanayinin sadece yurt içi 

talep potansiyelini değil, aynı zamanda yenilikçi ürün arayışlarını da gerekli kılmaktadır.

Uluslararası alanda sektörün sivil toplum örgütleriyle ilişki ağının gelişmiş olması ve yönetimlerin-

de yer alması sektörün güçlü yönlerinden birisidir. Komşu ülkelerde orman ürünleri ve mobilya 

sanayi yatırımlarındaki gelişme ise coğrafi açıdan yarattığı avantajlar nedeniyle Türkiye ağaç işleme 

makineleri sanayine rakiplerine karşı üstünlük kazandırmaktadır. 

İnsan sermayesindeki eksikliğe karşın Çin, Hindistan vb. ülkeler hariç işgücü maliyetleri açısından 

sektör uluslararası alanda önemli üstünlüğe sahiptir. Bu üstünlüğünü nitelikli işgücü ile birleştiren 

işletmeler rekabette önemli avantaj elde edebilmektedir. Eğitimin sektördeki işgücü ihtiyaçlarına 

uygun biçimde iyileştirilmesi sonucunda özellikle AB ve diğer gelişmiş ülkelere karşı bu faktörlerin 

sektör için rekabet gücünü artırmada ayırıcı üstünlük yaratması olasıdır. Sektörde bilgi birikimi ve 

deneyim diğer olumlu faktörler arasında yer alırken, esnek üretim, yeni teknolojileri kavrama ve 

uygulama becerisi ise, diğer önemli faktörlerdir.
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Türkiye ağaç işleme makineleri sanayi tüm sorunlara karşın bazı ürün gruplarında rekabet gücü 

açısından oldukça iyi konumdadır. Rekabet gücü göstergesi olarak kullanılan basit endekslerden 

birisi RCA değerleridir. RCA değerleri ürün ya da ürün grubunun ülke ihracatı içindeki payının, 

ürün grubunun toplam dünya ihracatı içindeki payına bölünerek bulunmaktadır. Bulunan değerin 

1’den büyük olması o ülkenin ürün grubunda karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne sahip olduğunu 

göstermektedir. Ürün ya da ürün grubu için RCA değeri 1’den küçük olursa ülkenin rekabet gücü 

zayıf ya da yok, 1-2 arası düşük rekabet gücünü, 2-4 arası orta düzeyde rekabet gücünü ve 4’den 

büyük ise, yüksek rekabet gücünü göstermektedir.

Planya, freze vb. makinelerinde, torna tezgâhlarında, testere makinalarında ve bükme veya bir-

leştirme ve kenar bantlama makinelerinde karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü (RCA) açısından iyi 

konumdadır. Testere, bükme ve birleştirme ve kenar bantlama makinelerinde sahip olduğu bu 

özelliğini giderek kaybetmektedir. Buna karşın, alet değiştirmeden iş yapan çeşitli makineler ve 

taşlama, zımparalama vb. makineler grubunda ise rekabet üstünlüğünü giderek artırmaktadır. 

Yapılan hesaplama sonucu toplam olarak ağaç işleme makinelerinin uluslararası pazarlarda düşük 

rekabet gücüne sahip olduğunu söylemek olasıdır. Diğer dikkat çeken bir nokta ise, endeksin 2014 

ile 2018 arasında 1,3 değerinden 1,38 değerine çıkmasıdır. Bu gelişme sektörün rekabet gücünü 

giderek artırdığını ortaya koymaktadır. Alt ürün gruplarından RCA endeksi 2018 yılında 2,16 olan 

planya, frezeler vb. tezgâhlarında Türkiye’nin RCA endeksine göre uluslararası pazarda orta dere-

cede rekabet gücüne sahip olduğu görülmektedir.   Torna tezgâhları ve diğer makineler ile bükme 

veya birleştirme ve kenar bantlama makineleri gruplarında da diğer gruplara göre rekabet gücü 

açısından daha iyi durumdadır. RCA endeksine göre yarma, dilme vb. ve delik açma makinelerinde 

ise rekabet gücü bulunmamaktadır.

5.1  Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Sanayi Rekabet Gücü
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Türkiye ağaç işleme makineleri sanayi dünya ihracatında sıralamada yer alan rakiplerinden ülke 

olarak İsviçre, Polonya ve İspanya’ya göre karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü açısından daha iyi du-

rumdadır. Buna karşın, Almanya ve Finlandiya Türkiye’ye göre RCA değeri açısından çok daha iyi 

konumdadır. İtalya ise karşılaştırılan ülke ve ülke grupları arasında en yüksek rekabet avantajına 

sahiptir.

RCA değerleri Türkiye’nin sektörde en önemli rakiplerinin AB 28 ülkeleri olduğunu göstermek-

tedir. Dünya ihracatında önemli paya sahip başta Almanya ve İtalya’nın bu grupta olduğu düşünül-

düğünde Türkiye ağaç işleme makineleri sektörünün tüm olumsuzluklara karşın uluslararası pa-

zarlardaki başarısı açıkça görülmektedir. Ancak, Türkiye ağaç işleme makinelerinin düşük rekabet 

gücüne sahip olduğu göz ardı edilmemeli ve mevcut sorunlarının çözülerek uluslararası pazarlarda 

atılım yapması sağlanmalıdır.
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NOTLAR
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