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MAKİNE
Dış Ticaret Dosyası

Mak�ne sanay�, Türk�ye �hracatına yüksek değer katacak sektörler arasında 
yer alıyor. Üret�mde geld�ğ� nokta bu değer� yaratmaya fazlasıyla müsa�t. 

İç pazarda daha çok şans tanınmaya �ht�yacı olan sektör, küresel rekabette 
öne çıkmak �ç�n teşv�k s�stem�nde �y�leşt�rmeler bekl�yor.
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Sektör olarak 
ver�len destekler�
mutlaka 
katma değere 
dönüştürürüz
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İhracat, sektörün ölçek büyüklüğüne 
bakıldığında seçenek değ�l; zorunluluk

Türk mak�ne 
sektörünün 
en öneml� 
başarılarından 
b�r� de h�ç 
kuşkusuz �hracat 
pazarlarında 
çeş�tl�l�k 
yaratab�lmes� 
olarak tar�f 
ed�leb�l�r.
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Hemen hemen tüm sektörlere değen mak�ne sektörü, Türk�ye’de çok öneml� mesafeler almasını 
b�ld�. 2001’de yalnızca 1.8 m�lyar dolarlık �hracata �mza atan Türk mak�ne sektörü, bugün gel�nen 
noktada 200 ülkeye 17 m�lyar dolarlık �hracat gerçekleşt�r�yor. Türk�ye �hracatının yüzde 11’�n� 
yapan sektörde 17 b�n oyuncu var ve 250 b�n k�ş� d�rek �st�hdam ed�l�yor.

Katma değer, teknoloji boyutu ve ihracat 
fiyatları için mutlaka gözetilmesi, 
desteklenmesi ve atılım yapılması 
gereken sektörlerin başında şüphesiz 
Türkiye ihracatının gözbebeği olan 
makine geliyor. Makine sektörünün 
özelliği imalat sanayiinin tüm 
sektörleri ile yakın ilişkili olması, diğer 
sektörlerdeki büyümenin makine 
sektörünün performansını da belirliyor 
olması. Tekstil, hazır giyim, ilaç, kimya, 
mobilya, baskı, demir-çelik ve bir çırpıda 
sayılabilecek ya da sayılamayacak 
olanlarla beraber tüm sektörler makine 
sektörünü, makineyi de bu dallar besler.

Sektörün bir özelliği de, diğer sektörler 
ile etkileşiminin sadece ulusal sınırlar 
ile sınırlı olmaması, küresel ölçekte 
geçerli olması. Bu nedenle makine 
sektörü, sadece üretimin yapıldığı 
ülkenin ekonomik şartlarından değil, 
dünya ekonomisinin içinde bulunduğu 
yapısal ve konjonktürel gelişmelerden 
etkileniyor.

Türkiye’de özel sektör tarafından 
yapılan yatırımların içinde bulunduğu 
durgunluk nedeniyle, makine sektörü 
son yıllarda iç piyasada canlı bir büyüme 
gösteremiyor. Bu yüzden sektör için 
ihracat, sadece bir seçenek olmaktan 
çok zorunluluk haline gelmeye 
başladı. Ancak, 2019 yılında dünya 
ekonomisindeki yavaşlama ve ticari 
gerilimlere bağlı olarak daralan küresel 
ticaret, makine ticaretini de olumsuz 
etkilerken, COVID-19 salgını 2020’yi 
de zorlu bir sürece soktu. Yani hem iç, 
ekonomik gelişmeler hem de küresel 
ekonomik gelişmeler sektörü zorluyor.

Gelin önce küresel ticarete bakalım…
2019’da dünya genelinde makine 

ihracatı 2,3 trilyon dolara yakın 
gerçekleşti. 2001’de 900 milyar doların 
hemen üzerinde olan ihracat 2008-2009 
küresel krizine kadar keskin bir yükseliş 
yaşadıktan sonra, yatay seyre girdi. 2001-
2008 döneminde iki katına çıkan ticaret, 
2008-2019 döneminde sadece yüzde 15 
yükseldi. Bununla birlikte bugün dünya 
genelindeki ticaretin yüzde 10’dan 
fazlasını makine sektörü oluşturmaya 
devam ediyor.

Bu dönemde dünya makine ihracatında 
payını en çok artıran ülke Çin olurken, 
Hollanda, Güney Kore, Meksika, Çekya, 
Polonya, Hindistan ve Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu ülkeler pastaki 
paylarını artırmayı başardı.

Türk�ye’n�n performansı
Bu dönemde Türkiye’nin makine ihracatı, 
sektörün küresel performansından daha 
iyi bir yükseliş gösterdi. 2001 yılında 
1,8 milyar dolara yakın makine ihracatı 
yapan Türkiye, 2019’da ihracatını 17 
milyar doların üzerine çıkardı. (Yeni 
geçilen genel ticaret sistemi verilerine 
göre ihracat 19 milyar dolara yaklaştı).

Türkiye’yi, dünyadan ayrıştıran faktör, 
2008-2009 küresel krizinden sonra da 
makine ihracatının güçlü artış trendini 
devam ettirmesi oldu.

2001’de dünya makine ihracatında 
binde 2 paya sahip olan Türkiye, 
2019’da payını binde 8’e çıkardı. Aynı 
dönemde, pek çok sektörden daha iyi bir 
performans gösteren makine sektörü, 
Türkiye ihracatının girdiği yükseliş 
eğilimini güçlendiren sektörlerden biri 
oldu.
2001’de makine ihracatı yaptığımız 
ilk beş ülke (Almanya, ABD, İngiltere, 
Fransa, İtalya), sektörün toplam 
ihracatının neredeyse yüzde 50’sini 
temsil ederken, 2019’da ilk beş ülkenin 
(aynı ülkeler) ihracattaki payı yüzde 
36’ya geriledi.  Önemli görülebilecek bir 
gelişme bu, ihracat pazarları genişliyor, 
olası riskler yaygın bir rotaya dağılmış 
oluyor. Bugün 200’den fazla ülke ve 
bölgeye ihracat yapan sektör, Türkiye 
ihracatının yüzde 11’ini gerçekleştiriyor.

17 bine yakın makine üreticisinin 
bulunduğu ülkemizde, sektör 250 bin 
kişiye istihdam sağlıyor. Kalkınmanın, 
katma değerli üretimin ve yüksek 
teknolojiye dayalı ihracatın belkemiği 
olmasına rağmen, 2018 başından bu yana 

yatırımların reel olarak küçülüyor olması 
nedeniyle makine sektörü iç piyasada 
durgun bir dönem geçiriyor.

OECD’nin yılsonunda küresel 
ekonomi tahmini yüzde 6 daralma 
üzerine kurulu. Makine ihracatçıları, bu 
tahminin gerçekleşmesi halinde sektör 
dış satımının yüzde 20’ler civarında 
düşebileceğine dikkat çekiyor. Bu 
rakamlar doğrultusunda hesaplar, kriz 
öncesine dönüşün 2 yıl gibi bir sürenin 
ardından varılabileceğine dönük 
yapılıyor.

Yine de pandemiyle birlikte küresel 
tedarik merkezlerine yönelik ciddi 
değişim beklentisinin Türkiye lehinde 
yeni gelişmeleri ortaya koyacağı 
da bir gerçek. Bu durumdan en çok 
yararlanacak sektörlerin başında ise 

gerek ölçek, gerekse kalite yönünden 
her geçen gün kendini yenileyen 
makine sektörü gelecek.

Avrupa B�rl�ğ� pazarına yönel�k 
yen� pazarlama stratej�ler�
Yaşanacak gelişmelerden pay alabilmek 
için sektör temsilcileri tüm dünyaya 
ancak özellikle de AB pazarına yönelik 
yeni pazarlama stratejilerini devreye 
almaya hazırlanıyor.  Hem güçlü 
ihracatçı, hem de ithalatçı olan AB’deki 
üretimin sarkma eğilimi taşıması, 
Türkiye makine endüstrisinin elini 
güçlendiren unsurlardan. Bir taraftan 
güçlü üretim altyapısı olan Türkiye, diğer 
yandan global kampanyalarla öne çıkma 
gayreti ve mücadelesi içerisinde olacak. 
Yanı sıra Almanya gibi önemli pazarlarla 

etkin işbirlikleri yürütecek.
Tabi, 200 ülkeye ulaşma başarısı 

gösteren Türk makine sektörü, dev 
adımlarla ilerleyen pazarlara ilişkin de 
üretim altyapısına sahip. Bu anlamda 
Hindistan sektör için akla gelecek ilk 
hedef pazar seçeneklerinden biri. Pazarın 
dinamikleri çok farklılık gösteriyor ve 
çok komplike. Bir noktanın beklenti ve 
ticari anlayışı, diğer bir eyaletin ticari 
üslubundan çok farklılık gösterebiliyor. 
Yine de tarımsal üretimden, gıda 
yatırımlarına, otomotiv tedarik 
sanayisinden, raylı sistemlere uzanan 
çok geniş bir alanda ithalat yapıyor. 
Türk makine sektörünün başta 
otomotiv tedarik sanayi olmak üzere, 
bu dev pazara daha fazla odaklanmasında 
yararlar bulunuyor.
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H�nd�stan’ın büyüme performansı tüm dünyada şaşkınlıkla �zlen�yor. 
Yüksek büyüme hızına bağlı olarak ekonom�s�, en çok mak�neye �ht�yaç 
duyuyor. Mak�ne �thalatının yakın gelecekte yüzde 12 büyümes� 
beklenen H�nd�stan'da, Türk mak�ne sanay�s�n�n alacağı çok mesafe var.
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Türkiye'nin
 Hindistan’a

 İhracatı (milyon $)

Hindistan'ın
 Dünyadan İthalatı

(milyon $)

Hindistan'ın 
İthalatında 

Türkiye'nin Payı

Türkiye'nin 
Dünyaya İhracatı

(milyon $)

Türkiye'nin
 İhracatında 

Hindistan'ın Payı

Buzdolabı ve soğutucu 8,2 604 1,40% 1893 0,40%
Transmisyon milleri 7,9 1200 0,70% 455 1,70%
Taş toprak kırma ve eleme 
makineleri

5,4 384,4 1,40% 455 1,20%

Sıvı pompaları 4,4 1019,4 0,40% 566 0,80%
İnşaat makine aksamları 4 1315,5 0,30% 520 0,80%
Hava ve vakum pompaları 1,7 1881,2 0,10% 431 0,40%
İklimlendirme makineleri 1,6 1025,3 0,20% 456,6 0,30%
Santrifüjler 1,5 1120,7 0,10% 442 0,30%
Turbojet ve gaz türbinleri 1,2 4240,4 0,00% 639,6 0,20%

H�nd�stan’a �hracat şansı yüksek mak�ne ürünler� (tablo 4)

Pay 2001 2019
Ç�n 5,2 31,2
ABD 13,8 9,8
Almanya 13,3 9,2
Japonya 9,6 7,6
S�ngapur 9,3 6,1
G. Kore 4,7 5,2
İtalya 6 3,9
Tayland 4,4 2,9
Hong Kong 2 2,9
İng�ltere 4,8 2,7
Türk�ye 0,1 0,6

Hindistan'ın makine ithalatında 
Türkiye'nin payı % (tablo 1)

1,3 milyon nüfusla en kalabalık ikinci ülke 
olan Hindistan, 3 trilyon dolara yakın GSYH 
ile dünyanın en büyük beşinci ekonomisi. 
Nüfus bakımından, dünyanın en büyük ikin-
ci ülkesi olan Hindistan, Birleşmiş Milletler 
analizlerine göre 2030 yılında Çin’i geride 
bırakarak, en büyük nüfusa sahip ülke konu-
muna gelecek.

Bu yıl COVID-19 nedeniyle yüzde 4,5 kü-
çülmesi beklenen ekonominin 2021’de yüz-
de 6 civarında büyüyeceği tahmin ediliyor. 
Sonraki yıllarda ise büyüme hızının yüzde 
7’nin üzerine çıkması bekleniyor. 2019 yı-
lında Hindistan’ın ihracatı 323 milyar do-
lar, ithalatı 479 milyar dolar idi. Başlıca ihraç 
ürünleri işlenmiş petrol, elmas, ilaç, mücev-
herat, pirinç, binek araçlar, otomotiv aksam 
ve parçaları, alüminyum olan Hindistan’ın 
ithalatında öne çıkan ürünler ise otomobil, 
otomotiv aksam ve parçaları, ilaç, hazır gi-
yim, elektronik aletler. 

Hindistan’ın ithalatının yüzde 10’a ya-
kınını makineler oluşturuyor. Geçen yıl 45 
milyar dolara yaklaşan makine ithalatı son 
20 yılda ülkenin ticareti ile paralel şekilde 8 
kat artış gösterdi. Önümüzdeki beş yıllık dö-
nemde Hindistan‘ın makine ithalatının %12 
civarında artış göstermesi bekleniyor. Bu, 
ülkenin genel ithalat artışının daha üzerin-
de bir hız.

 2001’de Hindistan’ın makine ithalatın-
da en büyük payı yüzde 13,8 ile ABD alıyor-
du. Onu yakın bir pay ile Almanya, yüzde 9,6 
pay ile Japonya ve yüzde 9,3 pay ile Singapur 
izliyordu. Yıllarla, Çin’in Hindistan makine 
ithalatındaki payı hızla yükseldi. 2019’da bu 
pay yüzde 31,2’ye ulaştı. ABD, Almanya, Ja-
ponya ve Singapur’un payları geriledi. İtal-
ya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de kaybe-
denler arasında yer aldı. Buna karşılık Güney 
Kore, Hong Kong ve Türkiye’nin Hindistan 
pazarındaki payları az da olsa artış göster-
di. 2001’de Hindistan’ın makine ithalatında 
binde 1 paya sahip olan Türkiye, 2019’da pa-
yını binde 6’ya çıkardı. (Tablo 1)

Çin’in makine ithalatından aldığı bu yük-
sek pay büyük oranda düşük ve orta tekno-
lojili makine ürünlerinden kaynaklanıyor. 
Buna karşılık Japonya, Almanya, Güney Ko-
re ve ABD gibi ülkelerden yapılan makine it-
halatı orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün-
leri içeriyor.

İthal edilen malların, makine ithalatı için-
deki paylarında da ciddi değişim yaşandı. 
Önceki yıllarda büro makine parça ve ak-
samlarının toplam makine ithalatı içindeki 
payı yüzde 16’nın üzerinde iken, 2019’da yüz-
de 3,6’ye geriledi. Bu hem bazı malların Hin-
distan’da üretilmeye başlamasından; hem de 
bu parça ve akşamların küresel ticaretinin 
gerilemesinden kaynaklandı.  Geride bırak-
tığımız süreçte ithalattaki payı en fazla artan 
ürün grubu ise turbojetler, pompa ve komp-
resörler oldu. Tablo 2 makine ithalatı içinde 
ürünlerin payını gösteriyor.

Türk�ye’n�n H�nd�stan’a mak�ne �hracatı
Türkiye ile Hindistan arasındaki dış tica-
ret hacmi 2019 yılında 7,7 milyar dolar oldu. 
Bunun 1,1’i Türkiye’nin Hindistana’ ihracatı 
iken 6,6 milyar dolarını ithalatımız oluştur-
du. Dolayısıyla iki ülke arasında Hindistan 
lehine ciddi bir ticaret fazlası var.

1,1 milyar dolar değerindeki ihracatımızın 
neredeyse beşe birini (214 milyon dolar) ma-
kine sektörü sırtlıyor. Onu 137 milyon dolar 
ile çimento, 64 milyon dolar ile yağlı tohum 
ve meyveler, 60 milyon dolar ile demir-çelik 

Mak�ne �thalatı, genel dış
alımdan daha hızlı büyüyecek

izliyor. Türkiye’nin son dönemde Hindis-
tan‘a ihracatını en fazla artırdığı ürünler ça-
maşır ve bulaşık makineleri ev elektroniği 
sıhhi tesisat ürünleri oldu.

Türkiye’den Hindistan’a en fazla ihracatı 
yapılan ürün 18,1 $ ile musluk vana ve valfl er. 
Türkiye bu üründe Hindistan’ın dünyadan 
yaptığı ithalatın %1,2’sini karşılıyor. Dün-
yaya toplam 630 milyon $ değerinde musluk 
bana ve valf ihracatı yapan Türkiye’nin ihra-
catında Hindistan’ın payı ise %2.9.

Önemli ihraç kalemlerimizden biri mo-
tor aksam ve parçaları. Türkiye bu ürün-
den dünyaya 1,5 milyar $ değerinde ihra-
cat yapıyor. Hindistan’ın bu üründe dün-
yadan yaptığı ithalat ise 1 milyar 45 milyon 
$. Türkiye Hindistan'a 18 milyon $ değe-
rinde motor aksamı ve parçası ihraç edi-
yor. Hindistan'ın toplam ithalatından al-
dığı pay ise yüzde 1,7. (Tablo 3)

Türkiye Hindistan’a 15 milyon $’a yakın 
çamaşır makinesi ihracatı yapıyor ve Hin-
distan’ın ithalatından aldığı pay %6.3.

Hindistan’daki pazar payımızın en yük-
sek olduğu ürünlerden biri hububat to-
hum ve baklagil ayıklama ve tasnifl emeye 
yönelik makineler. Ülkenin bu üründeki 
ithalatı yaklaşık 140 milyon $. Türkiye’nin 
Hindistan’a ihracat ise 10 milyon $’ın bi-
raz üzerinde. Hindistan’ın ithalatından 
aldığımız pay %7.4 

Hindistan’a 10 milyon $ değerinde bula-
şık makinesi ihracatımız var. 457 milyon $ 
ithalat yapan ülkenin ithalatındaki payımız 
%2,2. Ancak Hindistan’ın bu üründeki it-
halatı 800 milyon $’ın üzerinde. Dolayısıyla 
çok daha yüksek bir ihracat potansiyeli oldu-
ğunu söylemek mümkün.

Potans�yel� yüksek olan ancak pazar 
payımızın düşük olduğu ürünler
Yukarıdaki bölümde en fazla ihracat yaptığı-
mız ürünleri gördük. Bunların yanında Hin-
distan'ın kayda değer ithalatı bulunan an-
cak, Türkiye’nin payının düşük olduğu ba-
zı ürünler de var. 600 milyon $’ın üzerinde 
buzdolabı ve soğutucu ithalatı yapan Hin-

Pay 2001 2019
Büro Makineleri 14,4 15
Turbojetler 3 9,4
Diğer Makineler 3,6 4,8
Hava pompa/kompresörleri 2,7 4,2
Büro makine aksamları 16,1 3,6
Vanalar 2,9 3,3
Kauçuk/plastik makineleri 1,6 3,1
Baskı makineleri 1,4 3,9
Yük taşıma makineleri 2,5 2,9
Takım tezgâhları 3,6 2,7
Santrifüjler 1,9 2,5
Rulmanlar 3,2 2,4

Makine ithatı içinde 
ürünlerin payı  % (tablo 2)

Türkiye'nin
 Hindistan’a İhracatı 

(milyon $)

Hindistan'ın
Dünyadan İthalatı 

(milyon $)

Hindistan'ın
 İthalatında 

Türkiye'nin Payı

Türkiye'nin
 Dünyaya İhracatı

(milyon $)

Türkiye'nin
 İhracatında 

Hindistan'ın Payı
Musluk vana ve valf 18,1 1472 1,20% 630 2,90%
Motor aksam ve parçaları 18,1 1045 1,70% 1532 1,20%
Çamaşır makinesi 14,9 237 6,30% 1035 1,40%
Plastik ve kauçuk imalat 
makineleri

13,3 1404 0,90% 197 6,80%

Metal işlemek için takım 
tezgahları

11,9 576 2,10% 326 3,70%

Diğer makineler 10,5 2187 0,50% 427 2,50%
Hububat ayıklama 
makineleri

10,2 138 7,40% 241 4,20%

Bulaşık makineleri 10,1 457 2,20% 826 1,20%

Türk�ye’n�n H�nd�stan’a en fazla �hraç ett�ğ� mak�ne ürünler� (tablo 3)

distan, bunun yalnızca 8 milyon dolar-
lık kısmını Türkiye’den yapıyor. Halbu-
ki Türkiye’nin buzdolabı ve soğutucu 
ürünlerinde dünya yaptığı toplam ihra-
cat 2 milyar $’a yakın düzeyde. Dolayı-
sıyla Türkiye’deki ihracatçılar için Hin-
distan güzel bir hedef pazar olabilir.

Hindistan'ın 1.2 milyar $ ithalat yap-
tığı ve Türkiye’nin de 450 milyon $’ın 
üzerinde ihracat yaptığı transmisyon 
milleri, Hindistan‘ın ithalatında Tür-
kiye’nin payını dikkate aldığımızda ge-

lecek vadeden ürünlerden biri olarak 
ortaya çıkıyor. Türkiye’ye dünyaya 566 
milyon $ değerinde sıvı pompası ihra-
catı yapıyor Hindistan’ın bu üründeki 
ithalatı ise 1 milyar $’ın üzerinde ancak 
Türkiye’nin Hindistan’a yaptığı ihra-
cat sadece 4.400.000 $ benzer bir du-
rum hava ve vakum pompaları için de 
geçerli (Tablo 4).

Türkiye iklimlendirme makineleri 
alanında güçlü bir üretici ve ihracatçı. 
Bu üründeki ihracatımız geçen yıl 456 

milyon $ düzeyindeydi. Hindistan’ın it-
halatı ise 1 milyar $’ın üzerinde. Ancak 
Türkiye’den Hindistan’a yapılan iklim-
lendirme makineleri ihracatı 1,6 milyon 
dolar. Çarpıcı başka bir ürün ise turbo jet 
ve gaz türbinleri. Hindistan’ın bu ürün-
deki ithalatı 4.2 milyar $ civarında. Tür-
kiye ise 640 milyon $’a yakın ihracat ger-
çekleştiriyor. Buna rağmen Türkiye’den 
Hindistan’a yapılan ihracat sadece 1,2 
milyon dolar ve bu ülke pazarındaki pa-
yımız sıfıra yakın.

HEDEFHEDEF
PAZARPAZAR
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B UZ DAĞ I N I N D İ B İ

Teknoloj�dek� 
“katlanarak 
artan” 
değ�şmeler; 
hayatın bütün 
alanlarında 
varsayımlarımızı 
günün 
gerçekler�nden 
hızla 
koparab�l�yor. 
Hızlı değ�şme 
olgusu bu kadar 
bel�rg�n olduğu 
halde, kend� 
b�ld�kler�m�z� 
tek doğru 
sanmak b�z� 
tuzaklara 
düşürür. 

Uzmanlık alanımda olmayan, ama 
yakından izlediğim konuları ya-
zarken, muhataplarına “taslak 

metinleri” göndererek, “eksik-

lerini tamamlamalarını ve yanlışlarını dü-

zeltmelerini”  istiyorum. Yaygın anlatımıy-
la, amacım “işe değer katmak”; işimi “…miş 

gibi” yapmak değil. Yarım yüzyıla varan za-
manda bu ilkeye gösterdiğim titizliğin onlar-
ca tanığı var. 

Yazının ilk taslağında, bir sivil toplum örgü-
tünün “yerli makine üretimi izleme komitesi”

çağrısından esinlendim. Ayrıca Harvard Üni-
versitesi Profesörü Stephen M.Walt’ın maka-
lesindeki düşünceler de motive etti. Diyordu 
ki, “Güçlü olmayı iç koşullar” belirliyor. Prof. 
Walt tezini uluslararası düzlemde ABD,  Sov-
yetler Birliği, Çin, Arjantin gibi ülkelerden ör-
nekler veriyor, ‘büyük gücü’  belirleyen dış ko-
şullar ile iç koşulları karşılaştırıyordu. Ülke-
mizin çok önemli sektörlerinden biri olarak 
bildiğimiz ve izlediğim makine sektörünü daha 
güçlü hale getirmenin iç yolları üzerinde düşü-
nüp açık yürekle tartışmanın erdemli bir yol ol-
duğu kanısındayım.  

Makine üreticilerimizle bir başka hususu da-
ha paylaşmak isterim. Büyük düşünür Peter F. 
Drucker’ın ölümünden önce de, sonra da saygın 
bilim dergilerinde sürekli yer alan “İşletmenin 
Kuramı” makalesinin girişinde bir uyarı var: İş-
letme krizlerinin altında yatan, “sanıldığı gibi 

işlerin yanlış yürütülmesi değildir. Ya da iş-

lerin yanlış yapılıyor olması değildir. Aksine, 

işler doğru yapılmaktadır; ancak sonuç alın-

mamaktadır. Bu çelişkinin nedeni, işletme-
nin dayandığı varsayımlarının gerçekle-
re uygun olmamasıdır. Varsayımlar, işlet-

menin hareketlerini, neyin ve nasıl yapılması 

gerektiğine ilişkin kararlarını, işletmenin ba-

şarı kriterlerini belirler. Varsayımlar, pazar-

ları, müşterileri, rakipleri ve buralardaki dav-

ranışları yönlendiren değerleri, teknoloji di-

namiğini, işletmenin neler karşılığında kar 

beklediğini tayin eder.” 

Teknolojideki “katlanarak artan” değişme-
ler; hayatın bütün alanlarında varsayımlarımı-
zı günün gerçeklerinden hızla koparabiliyor. 
Hızlı değişme olgusu bu kadar belirgin oldu-
ğu halde, kendi bildiklerimizi tek doğru san-
mak bizi tuzaklara düşürür. Ayrıca, kasaba kül-
türünün “savunmacı ilkelliğini” öne çıkara-
rak, eleştirel yaklaşımlara karşı alıcı bir ruhun 
zenginliği yerine, hemen kalkanları kaldıran ve 
üretken olmayan “ayrıştırıcı” kolaycılığa iter.

Bu yazımızda ülkemizin gözbebeği üretim 
alanlarından biri olan makine üretim sektö-
ründe beş alanda görüşlerimi aktaracağım: Ön-
ce, yüzleşme özgüveni üzerinde duracağım. Sa-
ha verisi- küçük veri ihtiyacının altını çizmek 
istiyorum. Mesleki temasın önemi, ölçek soru-
numuz ve pazarlama stratejimizle ilgili bir tar-
tışma çağrısı yapacağım.

YÜZLEŞME ÖZGÜVENİ
Sadece makine üretiminde değil, üretim ör-
gütlenmesinin bütün katmanlarında, kasaba 
kültürü özelliği olan, sorunları görmezden gel-
mek yerine, kabullenerek yüzleşmek, çözüme 
giden etkili yollardan biridir. Ülkemizin mad-
di ve kültürel zenginliğini yaratan bütün üre-
tim alanlarında, veri üretimi, mesleki örgüt-
lerin güçlendirilmesi, uluslararası temaslar, 
pazarlama stratejileri geliştirme, mikro ölçek 
verimsizliğini aşarak optimum ölçekler yarat-
ma, strateji kurgulayarak fark yaratma gibi ko-
nular, üzerine araştırmalar yapılan, raporlar 
hazırlanan sorunlarımızdır. Makine sektörü de 
geleceği doğru yönlendirmek için doğru veriye 
dayalı politikalar üretme konusunda elinden 
geleni yapmaktadır; ama atılması gereken daha 
birçok adım da vardır.

Burada uyarıcı olan Drucker’in saptaması-
dır: Rekabet gücümüzü sürdürebilirliğini gü-
ven altına almak için makine sektörümüzde de, 
diğer sektörler gibi varsayımları sürekli sorgu-
lanma hayati önemdedir.

Makine üreticilerimizin sağlıklı bir gelecek 
inşa etmeleri, dünya genelinde teknolojik geliş-
melere uyum kadar yeni oluşmakta olan “eko-

sistemin” de kavranmasını dinamik bir anla-
yışla ele alması gerekir. Yaptıklarımızı yeterli 
görmek, bizi rutinin tuzaklarına düşürür. He-
pimiz yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın 

hangilerinin “sektör ilgililerinin yönetişim 

anlayışından” kaynaklandığını, hangilerinin “ 

dünya ve ülke ekosisteminin aşılamaz engelle-

riyle”  ilgili olduğunu net olarak bilmeliyiz.  
Diğer sektörlerde olduğu gibi, makine üreti-

mimizde de ölçek etkisini kavramak için basit 
bir kritere bakmak yeterlidir: Bizdeki makine 
üreticisi sayısı ile Almanya’daki sayı elde edi-
len ciro, kârlara bölerek verimlilik rakamlarına 
özenle bakmalıyız. Ayrıca, son yayımlanan ih-
racat rakamlarıyla ölçek ve işletme verimlilik-
leriyle ilgili analizleri de yakından izlemeliyiz. 
Ölçek ile verimlilik ilişkilerini kavramak isti-
yorsak Merkez Bankamız ile OECD’nin yaptığı 
ve açıkladığı araştırma yeteri kadar kanıt sun-
maktadır.

 Makine üreticilerinin akşamdan sabaha Al-
manya makinecileriyle arasındaki farkı kapat-
maları elbette ki mümkün değil. Önemli olan
“farklılıkları” bilmek, “makineci kimliğimizi” 

abartmadan ve küçümsemeden tanımlamaktır. 
Kimlik, kendimize biçtiğimiz değerlerle, öteki-
lere nasıl baktığımızı belirler. Belirlemekle de 
kalmaz, kendimize biçtiğimiz rol ile başkala-
rından beklediğimiz rolü oynaması arasındaki 
dengeleri de kurar. Örneğin kamu yönetimimin 
teşvik sistemlerini nasıl düzenlemesi gerekti-
ğini talep etmemiz,  kendimize biçtiğimiz “ma-

kineci kimliği” ile doğrudan ilişkilidir. Konuy-
la doğrudan ilgili olan siyasi irade, bürokrasi, 
girişimciler, STK yönetimleri ve medya men-
suplarının “net bilgiye erişmeleri, etkin koor-

dinasyona katkı yapmaları ve odaklanmaları 

desteklemeleri” etkili bir iletişim ve etkileşimle 
mümkündür. Etkili olan aktörlerin sorumluk-
ları ortaktır. Bu noktada herkes üzerine düşeni 
yapmalıdır. Hint atasözünde dendiği gibi, “İşa-
ret parmağınızla başkalarını suçlarken, dikkat 

edin üç parmağınız kendinize dönüktür.” 

SAHA VERİLERİNİN ÖNEMİ
Makine üreticilerimizin kendi kimliklerini ve 
bütünüyle sektör kimliğini aşırı ve noksan de-

ğerlendirmelerin tuzaklarından uzak tutmanın 
olmazsa olmazı, işyeri ölçeğinde ve sektör bü-
tününde “saha verilerinin” net olmasıdır. Bir-
çok bilim insanı ve uygulamacı, saha verilerini 
“küçük veri” diye de tanımlıyor. Sektörde, saha 
verisi dediğimiz işletme içi hareketleri kaydet-
me, veriye dönüştürme ve analizle iş yapma bi-
rinci öncelikte olanıdır. Sektördeki bütün fir-
maların “alışkanlıkla yönetim anlayışını ana-

lizle yönetime” taşıyabilecek kayıt düzenine, 
veri serilerine ve analitik yetkinliğe ulaşmanın 
neresinde olduklarını sorgulamak, sektöre ya-
pılabilecek en büyük iyilik olacaktır.

Tedarik zincirindeki bütün girdilerin mali-
yetinden, ciro kalitesine, kâr kalitesinden, iş-
gücü birim verimliliğine, sermaye verimliliğin-
den, ürün bazında kâr sıfır noktasına kadar bağ-
lı değişkenlerini  “analizle yönetim” doğru 
konumlanma yapmanın gerek şartıdır.

 Sektörde merdivenaltı üreticilerinin kali-
te-rekabeti yerine, fiyat rekabetinden yakınma 
yaygınsa, saha verilerinin yeterli olduğunu söy-
leyebilir miyiz? “Saha verilerimiz yeterli” de-
ğilse, dünya genelindeki teknolojik atılımların 
ve oluşan yeni makine üretimi ekosistemleri-
nin “fırsatlarını” değerlendirirken hedefl eri-
mize ulaşmakta zorlanırız. Eğilimlerin dayat-
tığı  “tehlikeleri” en düşük maliyetle atlatama-
yız. Bütün bunlar sadece sektörün, sektördeki 
STK’ların değil, sektörle ilgili bütün aktörlerin 
ortak sorumluluk alanıdır.

Gücümüzün sınırlarını bilmeden, gücümü-
zün nerede nasıl kullanacağımızı zihnimiz-
de netleştirmeden, gücü kullandığımız zaman 
onun bize nasıl döneceğini sağlıklı biçimde ön-
görüde bulunamaz, etkili sonuç yaratan karar-
lar üretemeyiz.

Demek istiyoruz ki, çok genel çizgileriyle de-
ğinilen “saha verileri“ ve küresel ölçekte ehli-
leştirilmiş “büyük veriler” elimizin menzilinde 
olmalıdır ki, veriden değer üretme aşamasına 
geçişi hızlandırabilelim.

MESLEKİ TEMASLARIMIZ 
 ÖNEMLİ
Kalkınmada, bilgili ve temas ha-
lindeki bir halktan daha büyük 

güç olmadığı anlatımı, yay-
gın bir genellemedir. Maki-

ne sektöründe “mesleki ör-

gütlerinin” geçmişe göre 
bir hayli yol aldığı-
nı  “Mısır’daki sağır 

sultan bile biliyor”.

Bu konuda hem yurti-
çinde hem de yurtdışında 

ulaşılan sonuçları kimse gör-
mezden gelmiyor. Sağladığımız 

ilerlemenin yeni hedefl erini belir-
lemek de önemli. En büyük maliyetin 

hedefsizlik olduğunu bilerek, mesleki 
etkileşimin ulusal ölçekte de küresel öl-
çekte de yoğunlaştırılması ve derinleş-
tirilmesi gündemimizdeki yerini koru-
malıdır.  

Makine üreticileri “mesleki örgüt-

lerinin” etkisini artırmak için atılma-
sı gereken ilk adım, kendi içlerindeki 
teması güçlendirmeleridir. Meslek ör-

gütleri ve üyelerinin temas halinde ol-
maları, kendi programlarını geliştirme-
leri, serbest ve adil piyasa koşullarında 

rekabet edebilmenin gereklerini talep et-
meleri merkezi görevleridir.  

Meslek örgütlerinin kamunun kolektif kay-
naklarından yararlanma, teşvik sistemleriyle 
rekabette şans eşitliğini yakalama talepleri de 
haklıdır. Ancak, kendi iç temaslarını, işbirlikle-
rini ve dayanışmalarını gerekli yoğunluğa, de-
rinliğe ve etkiye kavuşturmadan kolektif kay-
nak taleplerinden gerektiği kadar yararlanma-
ları mümkün değildir.

Makine üreticileri geniş kapsamlı teşvik 
sistemiyle ilgili iyi çalışılmış, kapsayıcı bir an-
layışla güçlü bir  “mesleki talep” haline geti-
rilmiş belgeleri, kitle haberleşme araçlarıyla 
kamuoyuna da iletmeli, kitle desteğini arkası-
na almalıdır ki, hedefl ere daha kısa zamanda 
ulaşabilsin.

Mesleki temasların uluslararası boyutun-
da da geçmişe göre önemli adımlar atılmıştır, 
ama yapılması gereken daha bir dizi işin oldu-
ğunu da kabullenmeliyiz: Örneğin, dış ülkele-
re atanan ticaret ateşeleri, makine üreticile-
ri, büyükelçilikler, bankalar ve değer kurumla-
rın koordineli şekilde çalışamadıklarını, doğru 
partnerlerin eşleştirilmesi konusunda ciddi ek-
sikliklerimizin giderilemediğini söylersek; eli 
taşın altında olan insanların beklentilerini dile 
getirmiş oluruz. Söz konusu aktörlerin “maki-

ne sektörünün stratejik konumunu” kavramış 
olmaları gerekir; eğer eksiklik varsa üzerine git-
mek hepimizin ortak sorumluluğudur. Medya 
mensuplarının eksikleri varsa onlara da sorgu-
lamaktan da kaçınmamalıyız. 

Yüzleşme özgüvenini geliştirmeden, sahada-
ki küçük veri ile küresel ölçekte gelişen büyük 
veriyi dengelemeden, mesleki temas kalitesini 
artırmadan “rekabet gücü”  yaratmamız zordur. 
Eleştirel bakışları “alıcı ruhla” kabullenmek 
yerine, “savunmacı” bir tavır geliştirirsek, hak 
ettiğimiz yere ulaşmamız güçleşir.

ÖLÇEKLENDİRME ÖNERİMİZ NEDİR?
Makine üreticilerimizin rekabet edebilir ölçek, 
rekabet edebilir teknoloji ve rekabet edebilir 
yönetişim anlayışı sorunlarının neler olduğunu 
sektör mensuplarıyla tartışıyoruz. Ayrıca, mo-
bil iletişimde 5G aşaması, yapay zeka gelişme-
leri ve otonom uygulamalar, üç boyutlu baskı 
ve eklemeli üretim teknolojisindeki ilerleme-
ler bütün üretim alanlarını üç alanla yüzleşti-
riyor:  Bağlantıların artması, iletişimin sı-
kılaşması ve işbirliklerinin yeniden yapı-
lanması.

Erişilebilir veriler makine üretiminin küçük 
ölçekli işletme yapıları üzerinde kurulu oldu-
ğunu gösteriyor. İşletme yapıları küçüldükçe 
geniş anlamla verimlilikleri düşüyor. Bu ne-
denle, makine üretiminin bir numaralı sorunun 
“verimlilik düzeyi” olduğunu birçok bağımsız 
araştırma doğruluyor.

Piyasanın rekabetin edebilir ölçek gerektir-
diğini biliyoruz. Ölçek ekonomisinin erişilebi-
lirliği ile küçük ve orta ölçek yapının esneklik 
ve hızını dengelemek gerektiği her zaman tartı-
şılıyor. Teşvik sistemleri değişiyor. Teşvik sis-
temlerinde rekabet edebilir ölçeklenmeyi güç-
lendirecek önlemlerin öne çıkması gerekiyor. 
Ölçek konusunda, neler yapılması gerektiğinin 
net bir programını ilgili aktörlere ve kamuoyu-
na sunarak, kamu gücünü arkamıza almanın 
önemini ihmal etmemek gerekiyor.

İhtiyacın farkında olmak önemlidir; ama asıl 
önemli olan ihtiyacı giderecek önlemleri alacak 
örgütlenmeyi sağlamak, gücümüzü hissettir-
mek, haklı gerekçelerle ve inandırıcı program-
larla yola koyulmaktır. Bu konularda hepimi-
zin ortak sorumlulukları olduğu düşünüyorum. 
Medyanın, mesleki örgütlerin, girişimcilerin, 
bürokrasinin ve siyasi iradenin sorunu bütün-
lük içinde değerlendirmesi bizi başarıya götü-
recek yoldur.

PAZARLAMA STRATEJİMİZ NEDİR?
Makine üreticilerimizin var olan pazarlarını 
koruma ve geliştirme, yeni alanlar bularak pa-
zarlama güçlerini artırma sorun var. Pazarlama 
sorunları üzerinde düşünürken günümüzün bir 
temel gerçeğini akılda tutmak gerekiyor: Tek-
noloji işin yarısıdır; öteki yarısını ekosis-
temlerin iyi kavranması oluşturur.

Diğer üretim alanları gibi makine üretiminde 
de Ar-Ge, tasarım, inovasyon, proje geliştirme 
gibi teknik boyutlar yeni yapılar, yeni işlevler 
kazanıyor. Geniş açıdan baktığımızda makine 
üretiminin ekosistemi hızla farklılaşıyor. Eko-
sistemleri kavramadan değer yaratma zinci-
rinde doğru bir konumlanma yapmak mümkün 
olmuyor.

Rakiplerimizden olumlu yönde ayrışmak 
için, kendi yetkinliklerimizi iyi değerlendiren 
stratejiler kurgulamalıyız. Pazarlama strate-
jimiz de iki eksende olmalı: Bugüne kadar gi-
debildiğimiz pazarların korunması ve gelişti-
rilmesi, ayrıca yeni satışlar yapabileceğimiz 
pazarlara erişilmesi. Yeni pazarların makine 
üretiminde bizden ileri olan ülkelere odaklan-
ması gelişmenin itici gücü olacaktır.

Pazarlama stratejisi konusunda sektörle il-
gili STK’ların hazırladıkları raporlar tartışı-
larak, bir “ulusal ölçekte makine pazarlaması 

stratejisi” benimsemek gerekir. Bu sorun tek 
başına ilgili STK’ların çözebilecekleri bir so-
run değildir: İlgili olan herkesin halatlara asıl-
ması gerekir.

YAPMALIYIZ?NE
M ak�ne üret�c�ler� olarak, h�çb�r ölçü koymadan, 

“Ben �y�y�m ama çevre ben� engell�yor”
demeden önce kırk kere düşünmel�y�z.

B�z� öven, göklere çıkaran, algılarımızı saptıranları 
kend�m�ze yakın görürken, aykırı görüşler�yle b�z� 
eleşt�rel gözle uyaranları dışlamamayı, Mevlana’nın, 
“Gerçek dostu olanların aynalara �ht�yacı yoktur” 
öğüdünü unutmamalıyız,
Stephen M. Walt’ın ülkeler �ç�n yaptığı anal�z�, b�z 
�şyerler�m�z ve sektörümüz özel�ne �nd�rmel�y�z:” Büyük 
güçler� �ç koşullar bel�rl�yor”. İç yapımızdak� boşlukları 
doldurmadan, eks�kler� tamamlamadan, yanlışları 
düzeltmeden sağlam b�r gelecek yaratamayız. İşler�m�z�, 

alışkanlıkla değ�l, anal�zle yönetme aşamasına hızla 
geç�ş yapmalıyız.
Mak�ne üret�c�ler�m�z�n kal�tel� çel�k malzeme tem�n�nden, 
tasarım yetk�nl�ğ�ne, �novasyon katkısından anahtar 
tesl�m� proje üret�m�ne, yet�şk�n �şgücü bulma sorundan, 
saha ver�ler�ne ve büyük ver�y� kullanmaya kadar değer 
yaratma z�nc�r�n� bütünüyle ele alarak, sağlam gerekçelere 
dayalı talepler gel�şt�rmel�, �ç örgütler�m�z� güçlend�rmel�, 
dış �l�şk�ler� yaygınlaştırıp der�nleşt�rmel�y�z.
Burada anlattıklarımızın eks�kler�n� bel�rten, yanlışlarını 
düzeltenler b�z� zeng�nleşt�r�r. Hep b�rl�kte mak�ne 
sektörü g�b� öneml� b�r konuyu “yargılama tuzaklarına 
düşmeden sorgulamalıyız.”
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Dış T�caret Dosyası: MAKİNE

Kuru gıda 
mak�neler� alanının 
uzman sanay�c�s� 
AKY Technology'n�n
İcra Kurulu 
Başkanı Gökmen 
Akyürek, dördüncü 
üret�m tes�sler�n�, 
fabr�ka �ç� ulaşım 
araçlarının üret�m� 
�ç�n kuracaklarını 
söyled�.

DUNYA 13 CMYK

KUTLU KARAVELİOĞLU
TİM BAŞKAN VEKİLİ/ MAKİNA 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  BAŞKANI

Küresel ekonominin ilk gündem madde-
si olan COVID-19 ile mücadelede, dün-
ya iyimser senaryoların uzağında kaldı. 
Fakat bu dönemde küresel sanayi üre-

timinde özellikle Temmuz ayından itibaren hızlı 
bir toparlanmanın olması ve sanayi malı ihracat fi-
yatlarındaki düşüşün korkulandan daha sınırlı kal-
ması, olumlu gelişmeler oldu. Bu toparlanmanın 
nedeninin pandemiyle ilgili endişelerden kaynak-
landığını ve gelişmiş ülkelerin, üretim hâlâ devam 
ederken daha çok stok tutmayı tercih etmesi oldu-
ğunu unutmamalıyız. Dünya, güncel tahminlere gö-
re yıl sonunda yüzde 4 ila 6 arasında bir oranda kü-
çülecek, belirsizliklerin etkisinde zor bir kışın ma-
kine imalatçılarını beklediğini söyleyebiliriz.

Bu yılın ilk 8 ayında makine ihracatında Kuzey 
Amerika, Doğu Asya ve Latin Amerika’da yüzde 
20’nin de üzerine çıkan ihracat kaybı yaşadık. AB ül-
kelerine ihracatımızdaki düşüşü ise bu seviyelerin 
altında tutmayı başardık. Bu durum salgının etkile-
rini daha aza indirmemizi sağladı, çünkü AB yüzde 
48,9 payıyla makine ihracatımız açısından çok bü-
yük bir önem taşıyor. AB'nin yeniden kapanma ihti-
mali ise makine sektörü için gelecek dönemdeki en 
büyük risk olarak bekliyor. 

Biz riskleri çok ciddiye alan ve bu sayede iyi yöne-
ten bir sektörüz. Makine sanayinin gelişmiş ülkeler-
de yüzde 18,5 Çin hariç gelişen ülkelerde ise yüzde 
39,2 daraldığı ikinci çeyrekte, Türk makine sanayi-
nin daralma oranı sadece yüzde 12 oldu. Gerek geliş-
miş ülkeler gerekse Çin hariç gelişen ülkeler arasın-
da makine sanayi, imalat sanayi genelinin altında da-
ralan nadir ülkelerden biri Türkiye’ydi. Evet, Türkiye 
sanayiinin en güçlü üretim kolu olarak dirençliyiz fa-
kat bizim de direnme gücümüzün bir sınırı var. Ülke-
mizin makine sanayisine sahip çıkması gerektiğini 
herkese tekrar hatırlatmak isteriz.

“Ver�len destek ve teşv�kler� mutlaka 
katma değere dönüştürürüz”
Ülkemizdeki makine teçhizat yatırımları, uzun sü-
re sonra bu yıl pozitife döndü. Fakat pandemi koşul-
ları, makine sanayi kapasitesi kullanım oranımızı 
da derinden etkiledi. Eğer, şu an üçte biri boşta olan 

kapasitelerimizi hayata geçirebilir ve kapasiteleri-
mizi yüzde 80’e yaklaştırabilirsek hızla normalleşe-
biliriz. Teşvik sisteminde yapılacağına inandığımız 
iyileştirmelere ek olarak, yerli makineyi özendirici 
yeni tedbirlerin hayata geçmesiyle bu artışı kısa sü-
rede gerçekleştirebilir ve küresel rekabetçilik düze-
yimizi daha da artırabiliriz.

Türkiye’de makine imalatçılarının en özgün yan-
larından biri görece az kredi kullanarak, işlerini öz 
kaynaklarıyla finansa etmeleri ve toplam kredileri 
borçları içinde döviz kredilerinin payı yarıyı aşma-
malarıdır. Fakat bizim sorumlu tutumumuz, kur-
daki artıştan etkilenmediğimiz anlamına gelmiyor. 
Verilen destek ve teşvikleri mutlaka katma değere 
dönüştüren makine sanayi, döviz kazandırıcı faa-
liyet yürüten sektörlere ihtiyacın çok arttığı bu dö-
nemde finansal kaynaklardan daha fazla pay almayı 
hak ediyor. 

Bizi uluslararası rekabette marka hakine geti-
ren bu gücümüzle, pandemi sonrasında Almanya 
ağırlıklı olmak üzere Avrupa’da faaliyetlerimizi yo-
ğunlaştıracak; gerçekleşmeleri halinde, düzenli ka-
tıldığımız fuarlardaki yerimizi mutlaka alacağız. 
Amerika ve Rusya için de yayın ve etkinlik planla-
malarımız var. Bu süreçte online/dijital platform-
larda devam eden faaliyetlerimizin yanı sıra yurt içi 
ve yurt dışı sektörel yayınlarda gerçekleştirdiğimiz 
reklam ve tanıtımlarımızı, eğitimlerimizi ve sektö-
rel araştırmalarımızı sürdüreceğiz.

D�rençl�y�z fakat b�z�m de  
d�renme gücümüzün b�r sınırı var
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AKY Technology, kuru gıda
mak�neler�nde uzmanlaştı
 Makine sektöründe uzmanlıkları 
ile öne çıkan şirketlerin sayısı hız-
la artıyor. Bunlardan biri de Mer-
sin merkezli AKY Technology. Gı-
da, özellikle de hububat, bakliyat, 
kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum 
sektörleri için yeni nesil makineler 
imal eden AKY Technology, yıllık 
anahtar teslim 150 tesis kurma ka-
pasitesi ile faaliyet gösteriyor.

Pandemi süresince kritik önem 
kazanan tarımsal üretim alanına 
ileri teknoloji makine tedariği sağ-
layan AKY Technology, alanında-
ki kapasitesini ve uzmanlığını yeni 
yatırımları ile artırıyor.

Mersin- Tarsus 2’nci Organize 
Sanayi Bölgesi ve 1’inci Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde 
faaliyet yürüten şirket, son olarak 
2019 yılının son çeyreğinde, Mer-
sin- Tarsus 2’nci Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 19 bin metrekare alan-
da 3’üncü fabrikasını kurarak üre-
time başladı. Son yatırımı ile 2020 
yılına güçlü üretim yapısı ile giren 
şirket, yurt içinde ve global alanda 
önemli satış rakamlarına ulaştı.

Yaklaşık 350 çalışanı ile Türkiye 
ve dünya kuru gıda sektörüne hiz-
met verdiklerini belirten AKY Te-
chnology İcra Kurulu Başkanı Gök-
men Akyürek, ortalama 350 farklı 

makine ve ekipman ürettiklerini ve 
yılda 150 adet anahtar teslim tesis 
kurabilme kapasitesine sahip ol-
duklarını aktardı.

Bakliyat makineleri alanında 
olan Alman, Danimarkalı ve Avus-
turyalı şirketlere rakip durumda 
olduklarını ve bu alanda küresel 
çapta iddialı firmalar arasında yer 
aldıklarını belirten Gökmen Akyü-
rek, “23 üretim bölümümüzde ima-
lat, montaj ve sevkiyat çalışmaları-
nı yürütüyor, bakliyat eleme maki-
neleri ve tohum işleme makineleri, 
taşıma ve silo sistemleri, paketle-
me makinaları ve ekipmanları, pa-
ketleme sonrası makineler ve ekip-
manları ürün gruplarımız arasında 
yer alıyor” dedi.  

Bakliyat işleme alanında ye-
ni özellikler kazandırdıkları Yeni 
Hafif Tane Ayırma Makinesi, PCS- 
150X200 Ön Temizleme Makinesi, 
Alfa Taş Ayırma Makinesi DS- 200 
isimli yeni nesil makineleriyle fark 
yarattıklarını kaydeden Gökmen 
Akyürek, İspanya ve Güney Ame-
rika pazarlarında ceviz işleme ala-
nında faaliyet gösteren firmaların 
en önemli teknolojik çözüm ortak-
larından biri olduklarını ve ceviz-
de yeni makineler geliştirdiklerini 
vurguladı.
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YEŞİM ŞİMŞEK
ALTERNATİF BANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

Makine sektörü, yan sanayi 
dalları, ihracatı, istihdama 
sunduğu katma değerle ülke-
mizin önde gelen kritik sek-

törlerinden biri. İçinde, ısıtma soğutmadan 
elektrik motorları ve jeneratörlere, traktör 
tarım ve ormancılık makinelerinden gıda 
makinelerine, inşaat ve maden makinele-
rinden reaktör ve kazanlara kadar çok çe-
şitli alt sektörleri barındırıyor. Söz konusu 
alt sektörlerin tümüne baktığımızda maki-
ne sektörünün ülkemizin stratejik kalkın-
ma hamlesindeki rolü ve önemi açıkça gö-
rülüyor.

Dış ticaretimizde makine sektörü son yıl-
larda ihracatta sürekli büyüyor ve bu alan-
da ihracatın ithalatı karşılama oranı gide-
rek yükseliyor. Türkiye makine sektörünün 
dünya ticaretindeki yerine bakacak olursak 
2018 verilerine göre ihracatta 26. sırada, it-
halatta ise 23. sırada yer alıyor. Sektörün 
2019 ihracatı ise yaklaşık 18 milyar dolar 
olarak gerçekleşti ve toplam ihracattan %11 
pay aldı. Konjonktürel olarak, yükselen ko-
rumacı politikalar ve dünya genelinde ta-
lebin daralması nedeniyle ülkemiz makine 
sektörünün ihracat büyümesi nispeten sı-
nırlanıyor. İthalat tarafında ise bir önceki 
yıla göre yine talepteki düşüşe bağlı olarak 
%16 daralma söz konusu ve 23,5 milyar do-
lar tutarında hacim gerçekleşmiş durum-
da. Makine sektörünün dış ticaret fazlası 
verebilmesi için daha çok yatırıma ve tek-
nolojik alt yapının geliştirilmesine ihtiyaç 
duyuluyor. 

Sektöre global ölçekte baktığımızda ise 
1,4 trilyon dolarlık bir ihracatın olduğunu, 
bunun toplam dünya ihracatının (19 trilyon 
dolar) %7,5’ini oluşturduğunu görüyoruz. 
Ülkemiz son yıllardaki artan ihracat tren-
diyle dünya makine ihracatından %0,87 
pay aldı. Sektörün önde gelen ülkeleri olan 
Çin, ABD ve Almanya’nın toplam makine 
ihracatı dünya makine ihracatının yaklaşık 
%40’ını oluşturuyor. Bu ülkeler bazında ma-
kine sektörünün ülke ihracatındaki payının 
%20’ler civarında olduğunu gözlemliyoruz. 
Bizde de toplam ihracatımızdaki %11’lik pa-
yını göz önüne aldığımızda gelişim alanının 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

17 bin civarı firma ve 243 bin çalışa-
nı bulunan sektörün ihracatının ise yakla-
şık %60’ını küçük ve orta ölçekli firmalar 
gerçekleştiriyor. Sektör bazında, ihraca-
tın önemli bir bölümünü küçük ve orta öl-
çekli firmaların oluşturması çok kıymetli 
ve önemli bir kazanımdır. Alternatif Bank 
olarak bu kazanımı geliştirmek ve daha çok 
ihracatçı firmanın devreye girmesini sağla-
mak amacıyla hem finansal açıdan hem de 
bilgi ve tecrübemizi paylaşarak desteğimi-
zi artıyoruz. 

Bu anlayışla ilerlerken yakın bir tarihte 
Bankamızın iştiraklerinden Alternatif Lea-
se, leasing sektöründe bir ilki gerçekleştire-
rek yerli makine üreticilerinin müşterileri-
ne yönelik olarak Yerli Makine Finansmanı 
ile kaynak sunmaya da başladı. İştirakimiz, 
finansman kapsamında esnek ödeme se-
çenekleri, 60 aya varan vadeler ve 2021’de 
başlayan geri ödeme imkânları sunuyor. Ay-
nı zamanda seçili makinelerde %100’e va-
ran oranlarda kaynak sağlarken satıcıya da 
avans ödemesi gerçekleştiriyor.

Çeşitli platformlarda bir araya geldiği-
mizde de paylaştığımız gibi özellikle yeni 
ihracat yapmayı planlayan firmalarımıza 
danışmanlığımızın bir gereği olarak çeşitli 
önerilerde de bulunuyoruz. Örneğin pazar 
araştırması yaparken veya yeni bir pazara 
girerken yapılacak analizlere ek olarak, o ül-
kenin gelenek ve göreneklerinin incelenme-
si, değerleri hakkında bilgi edinilmesi ve bu-
na göre hareket edilmesini tavsiye ediyoruz. 
Zira bu konularda gösterilecek hassasiyet 
ticari ilişkinin gelişmesine ve büyümesine 
önemli katkı sağlayabilir.   

Ticari ilişkinin ilk adımlarını attıktan 
sonra kontrat ve fiili ihracat aşamasına ge-
lindiği zaman süreç içindeki risklere bakıl-
masında da büyük fayda var. En basit anla-
tımla ticarette satıcı alıcının ödeme riskini 
alırken alıcı da satıcının performans riskini 
alıyor. Konuya ihracatçılarımız açısından 
baktığımızda söz konusu olan ödeme riski 
ve bunun nasıl minimize edileceğidir. Bu-
rada akreditifl er, garanti mektupları, alacak 
sigortası, poliçe avali gibi birçok yöntem söz 
konusu olabilir. Bu yöntemlerin  uluslara-
rası kurallar çerçevesinde ne zaman ve na-
sıl uygulanması gerektiği konusu ise diğer 
önemli bir noktadır. Banka olarak bahset-

Teknoloj� ve yen� altyapı yatırımları, 
mak�ney� global pazarda üst l�ge taşıyacak

Alt sektörler�n tümüne 
bakıldığında mak�ne 
sektörünün ülkem�z�n 
stratej�k kalkınma 
hamles�ndek� rolü 
ve önem� açıkça 
görülmekted�r. Dış 
t�caret�m�zde mak�ne 
sektörü son yıllarda 
�hracatta sürekl� büyüyor 
ve bu alanda �hracatın 
�thalatı karşılama oranı 
g�derek yüksel�yor. 
Bu, ülkem�z ekonom�s� 
açısından son derece 
sev�nd�r�c� b�r durum. 
Yapılacak teknoloj� ve 
altyapı yatırımları, dünya 
mak�ne sektörü
 �hracatında b�z� üst 
sıralara taşıyacaktır.

tiğimiz yöntemlerin her aşamasında ih-
racatçımızla birlikte olmayı, onları bilgi-
lendirmeyi ve desteklemeyi çok önemsi-
yoruz. Bu amaçla Dış Ticaret Danışman 
Hattımızı kurduk. Müşterimiz olsun ol-
masın tüm ihracatçılarımız 444 00 55’ten 
7’yi tuşlayarak bu hizmeti alabiliyor.

Söz konusu dış ticaret olduğunda ticari 
risklerin yanı sıra kur ve parite riskinden 
de bahsetmemiz gerekir. Vadeli satış veya 
başka para cinslerinden ithalat yapılma-
sı durumunda kur/parite riski oluşuyor ki 
bu riskler kârlılık üzerinde negatif etki ya-
ratma potansiyeline sahip. Bu risklerin ise 
hazine ürünleriyle ortadan kaldırılmasıy-
la kâr marjının korunması mümkün.

Bir diğer önemli nokta ise dış ticaret 
mevzuatı. Bu konuda hala ciddi bilgi eksik-
liği olduğunu söyleyebiliriz. Banka olarak 
ihracatçılarımıza Dış Ticaret Danışman 
Hattımız üzerinden dış ticaret mevzua-
tı hakkında bilgiler de veriyoruz. Ancak 
her koşulda kendilerine İhracat Genelgesi, 
Türk Parasını Koruma Kanunu ve Serma-
ye Hareketleri Genelgesi’nin ilgili bölüm-
lerine olabildiğince hâkim olmalarını öne-

riyoruz. Biz düzenlediğimiz dış ticaret se-
minerlerinde bu konulara oldukça geniş yer 
veriyoruz. Ülke ve dünya koşullarına paralel 
olarak yapılan mevzuat değişikliklerinin fir-
malarımız nezdinde net bir şekilde anşılma-
sına önem veriyoruz. Bu konuda kendilerini 
destekliyoruz. 

İhracatta 2020 yılına hızlı girdik. CO-
VID-19’la beraber özellikle nisan-mayıs ay-
larında ciddi düşüşler yaşadık. Yaz ayların-
da ise talebin toparlanmasıyla birlikte ih-
racatımız tekrar eski seviyelerine geldi. Bu 
süreçte dünya makine sektörü ihracatında 
birinci olan Çin’in üretiminde ve buna bağlı 
olarak tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı. 
Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısı olan 
ülkemizin değişen dünya ve ticaret koşulla-
rı içinde coğrafi avantajını da kullanarak te-
darik zincirinde oluşan bu açıklıkları kapat-
maya odaklanması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Makine sektöründe yapılacak teknoloji 
ve alt yapı yatırımlarının ithalatı düşürme-
nin yanı sıra rekabette bizi güçlendireceği-
ne, dünya makine sektörü ihracatında bizi 
üst sıralara taşıyacağına yürekten inanıyo-
ruz. Bu süreçte banka olarak ihracatçımızın 
yanında olmaya devam edeceğiz.

Alternat�f Lease, 
sektöründe b�r �lk� 
gerçekleşt�rerek, 
yerl� mak�ne 
üret�c�ler�n�n 
müşter�ler�ne 
yönel�k f�nansman 
desteğ� sunmaya 
başladı
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Durma'dan başlayan 
global yolculuk 
Durmaray �le hızlanıyor

● RAYLI SİSTEMLERDE 

TÜRKİYE’NİN ‘BABAYİĞİT’İ OLDU

POLONYA’DAN SONRA 
ROMANYA’NIN DA 
KAPILARINI AÇTI
Türk otomot�v endüstr�s�nde babay�ğ�t 

arandığı b�r dönemde Durmazlar, Ar-Ge ve 

�novasyon altyapısına, bünyes�ndek� Türk 

mühend�sler�n kab�l�yet�ne güvenerek yerl� 

tramvay üret�m� �ç�n çalışmalara başladı. 

Burada da hedef ‘küresel çapta üret�m’ �d�. 

Başarıya da ulaşıldı. İlk olarak, Bursa �ç�n 

yüzde 100 alçak tabanlı 6 adet tek yönlü 

tramvay İpekböceğ� 2012 yılında, 12 adet ç�ft 

yönlü İpekböceğ� 2015 yılında ve y�ne Bursa 

�ç�n, 2015 yılında, 60 adet Haf�f raylı s�stem 

aracı GreenC�ty üret�lerek tesl�m ed�ld�. 

Ardından d�ğer �llerdek� �haleler b�rb�r�n� 

kovaladı. Bugün Samsun, Kocael�, İstanbul 

g�b� pek çok büyükşeh�rde Durmazlar’ın 

ürett�ğ� yerl� ve m�ll� raylı s�stem araçları 

kullanılırken, b�r yandan da �hracat olanakları 

tak�p ed�ld�. 2018 yılı ortasında Polonya’da 

Olsztyn Beled�yes�n�n açtığı 24 adet tramvay 

aracı alım �hales�n� kazanarak 2018 Temmuz 

ayında sözleşmes�n� �mzalayan Durmazlar, 

ürett�ğ� tramvayları 2020’n�n �lk günler�nde 

sevk etmeye başladı. Türk�ye böylel�kle son 

dönemde önem kazanan “m�ll� ve yerl� üret�m” 

konusunda büyük b�r adım daha atarak �lk 

tramvay �hracatını da gerçekleşt�rm�ş oldu. 

Bununla yet�nmeyen Durmazlar, Romanya’nın 

Res�ta şehr�nde kullanılacak tramvayları 

üretmeye başladı. Bu yıl haz�ran ayında 

�mzalanan sözleşme gereğ� Res�ta �ç�n özel 

tasarlanan 135’er yolcu kapas�tes�ne sah�p 

13 adet ç�ft yönlü tramvay araç �k� yıl �ç�nde 

h�zmet vermeye başlayacak. Durmazlar’ın 

bundan sonrak� hedef� �se hızlı tren üreterek 

�hraç etmek. Durmazlar Raylı S�stemler ve 

Duray Ulaşım S�stemler� 2 ayrı üret�m tes�s�nde 

toplam 40 b�n metrekare kapalı alanda, 

mevcut 1.2 k�lometrel�k test p�st� ve toplam 

500 çalışanıyla üretmeye devam ed�yor.

Durmazlar Makine, bugün dünyanın en büyük 
sac işleme makinaları üreticilerinden biri ola-
rak faaliyet yürütüyor. ABD’de uzay roketleri-
nin yakıt deposu Durmazlar’ın ürettiği maki-
nalarla yapılırken, Durma markalı makineler 
120’nin üzerinde ülkede hizmet üretiyor. Dur-
mazlar Holding bu altyapıyla Durma’nın Al-
manya Frankfurt’ta ve Amerika Birleşik Dev-
letleri Michigan’da açılan showroom’larında 
küresel pazarda rekabet gücünü de her geçen 
gün yükseltiyor. Türkiye’nin ilk yüksek güçlü 
Fiber Lazer Rezonatörü’nü geliştirerek yerli ve 
milli teknoloji üretimine katkı koyan Durmaz-
lar, şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programı 
kapsamında “Ultra hızlı lazerler ve tek modlu 
lazer” projesiyle yer alıyor. Makinedeki ağırlı-
ğını raylı sistemlere de aktararak dünyada ray-
lı sistemler sektöründe ilk sıralarda yer alma-
yı hedef olarak belirleyen Durmazlar, bu alan-
daki çalışmalarına Durmaray markasıyla 2009 
yılına başladı. Gelinen noktada Durmazlar, bu 
alanda da yaptığı ihracatla Türkiye’nin adını 
dünyada duyurmaya başladı.

‘Durma’ markasıyla küresel oyuncu oldu
Tüm bu başarının altında şüphesiz ki köklü bir 
girişimcilik hikayesi var. Yıl 1956… Alman Ali 
torna tezgahının başında… ‘Alman’ değil elbet… 
Sadece çok çalışkan… Lakabı da çalışkanlığın-
dan esinlenilerek konmuş…

Tekstil sanayisi için çözgü makineleri üre-
ten genç girişimci, o güne kadar yurt dışından 
ithal edilen kollu makası kendi başına üretme-
yi başardı. Ardından sac işleme makinelerinin 
yapımına odaklanarak ürettiği makinelerin ka-
litesini ve teknolojik yoğunluğunu sürekli ola-
rak yükseltti. 1974’de ilk fabrikasını Yalova Yolu 

üzerinde, ikinci fabrikasını Başköy’de açtı. Bur-
sa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2002’de faali-
yete geçen üçüncü tesis ise 55 bin metrekarelik 
bir alana sahipti. Bilgisayar nümerik kontrol-
lü (CNC) tezgâhların Türkiye’deki ilk üretici-
lerinden olan Durmaz’ın tesisleri zamanla 120 
ülkeye makine ihraç edebilecek bir kapasiteye 
ulaştı. Durmazlar markasının yabancılar için 
telaff uzunun zor olduğu gözlemleyen girişim-
ci, makinelerinin markasını 2000’de “Durma” 
olarak değiştirdi. Bugün üretilen makinelerinin 
yüzde 80’e yakını ABD, Avrupa Birliği ülkeleri 
ve Avusturya gibi gelişmiş sanayi ülkelerine ih-
raç ediliyor. Bir torna tezgahıyla başlayan üre-
tim hikayesi bugün yüksek kesim hızı sayesin-

B�r dönem Anadolu Kaplanları olarak tar�f ed�len pek çok ş�rket, günümüzde güçler�n� global 
arenaya da taşıdılar. K�m�ler� �hracat pazarlarında em�n adımlarla �lerl�yor. Tıpkı Bursa’dan 
doğan ve alanında dünya dev� olan Durmazlar’da olduğu g�b�. İhracata Durma markası �le 
başlayan ardından Durmaray’la hızını artıran ş�rket, sac �şleme mak�neler�nde z�rvey� zorluyor.

de savunma sanayi, havacılık endüstrisi, beyaz 
eşya ve otomotiv gibi metal sac işleme sektör-
lerine yönelik makine üretimiyle devam ediyor. 
Ali Durmaz’ın vefatının ardından ‘küresel çapta 
üretim’ ilkesine sahip çıkan evlatları Hüseyin 
ve Sinan Durmaz ile Fatma Durmaz Yılbirlik ise 
bugün görev başında. 

“Teknoloj� Odaklı Sanay� Hamles�” 
programında yer alıyor
Sektörünün ilk Ar-Ge merkezini kuran Dur-
mazlar, kendi mühendis kadrosuyla yüzde 100 
yerli yazılım sistemleri geliştirirken, endüstri 
4.0, otonom sistemler ile akıllı fabrikalar da fir-
manın Ar-Ge’sinde üzerinde en fazla durulan 
konular. Üretilen makinelerin büyük veri (Big 
data), akıllı veri (Smart data), bulut (Cloud) alt 
yapıları Durmazlar’ın Ar-Ge’sinde geliştirili-
yor. 2013 yılından itibaren fotonik alanında ça-
lışmalar başlatan Durmazlar Makine, üzerinde 
çalıştığı Brilase Fiber Lazer Sistemleri ile sac 
işleme endüstrisinin yüksek kalite ve hız bek-
lentilerine cevap verebilecek, tamamen yerli 
tasarım ve üretim süreci ile Türkiye ve dünya 
çapında güvenilirliğin ismi olmayı hedefl iyor. 
Teknolojideki son gelişmeleri üretim kültürüne 
yansıtan Durmazlar, modüler akıllı sistemler ile 
yüksek hassasiyet ve verimlilik, enerji tasarru-
fu, esnek üretim imkanlarını sağlayan  “Smart-
Blue-Flex” konseptini de oluşturarak tescilledi. 
Bunun anlamı ise otonom sistemler ve karanlık 
fabrikaların sac işleme sektörünün geleceğinde 
daha fazla yer tutacak olması ve Durmazlar’ı ge-
leceğe hazırlama vizyonu. Şimdi de Durmazlar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi” programı kapsamında 
“Ultra hızlı lazerler ve tek modlu lazer” üretimi 
yapacak. Özellikle otomotiv, tıp ve havacılık-
ta kullanılan bu tip lazerlerin yerlileştirilmesi 
Türkiye için büyük önem taşıyor. Üzerinde ça-
lışılacak teknoloji sadece endüstriye değil, in-
san sağlığına da fayda sağlayacak. Öyle ki insan 
vücudundaki damarlara takılan ve daralmaları 
önleyen kardiyo-vasküler stentler de yine bu tip 
lazerler sayesinde üretilebiliyor.

Romanya 

tramvay 

�mza tören�

Polonya'ya 

tramvay 

�hracatı

Hüsey�n 
Durmaz
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Mak�ne t�caret�nde etk�l� 
b�r s�lah: Menşe �spatı
TİMUÇİN ÇÖLAŞAN 
Gümrük Müşav�r� /Kızılkaya Gümrük Müşav�rl�ğ�

2019’da gerileyen küresel ticaret, COVID-19 
nedeniyle bir darbe daha aldı. Salgın nedeniy-
le ihracat gelirleri azalan birçok ülke, ithalatını 
da yavaşlatmak için farklı tedbirler alıyor. Bu 
tedbirlerin pek çoğunun kesişim kümesinde 
menşe olduğunu görüyoruz. Menşe ispatının 
en fazla istendiği sektörlerden biri de makine. 

Geçtiğimiz haftalarda ilave gümrük vergisi 
uygulamalarının süresi yıl sonuna kadar uza-
tıldı. İlave gümrük vergisi, mevcut gümrük ver-
gilerinin artırılması suretiyle uygulanan 
menşe esaslı bir vergi. Yine menşe 
esaslı, iki farklı vergi daha var. Ek 
mali yükümlülük ve anti-dam-
ping vergisi. Bu üç vergi kale-
mini ödemek ya da ödememek, 
ithalat sırasında gümrük idare-
sine eşyanın tabi olduğu mev-
zuata uygun ve doğru şekilde bir 
menşe ispat belgesi sunmak ya da 
sunmamaktan geçiyor. Menşe ispat 
belgeleri mevzuata göre menşe şahadet-
namesi, EUR1 dolaşım belgesi, tedarikçi beya-
nı veya EUR-MED dolaşım belgesi olarak fark-
lılaşıyor.

İthal edildiği ülkede hiçbir işlem görmemiş 
ya da yeterli derecede işçilik veya işleme ta-
bi tutulmamış bir eşyanın menşei değişmez. 
Örneğin Çin’den Almanya’ya ithal edilen Çin 
menşeili bir makine hiçbir işçilik veya işleme 
tabi tutulmadan aynı halde Almanya’dan Tür-
kiye’ye ihraç edilirken yine Çin menşeili ola-
rak ihraç edilir. Bu nedenle makinenin ithal 
edildiği ülke ile menşe ülkesi her zaman aynı 
olmayabilir. Biraz önce bahsettiğimiz üç vergi 
kaleminin menşe esaslı uygulandığı göz önüne 
alındığında, gümrük idaresine eşyanın menşe-
inin ispatı daha da önem kazanıyor. Eşyanın it-
hal edildiği ülke ve/veya menşei ülkesiyle her-
hangi bir menşe esaslı uluslararası anlaşma-
mız mevcut değilse, bu eşyanın menşei sadece 
Menşe Şahadetnamesi ile kanıtlanabiliyor. Ör-
neğin Almanya’dan Türkiye’ye ithal edilen Çin 
menşeili makinenin menşei sadece Menşe Şa-
hadetnamesi ile ispat edilebiliyor. Mevzuatı-
mıza göre, Menşe Şahadetnamesi ile gerçek-

leşen menşei ispatı “tercihli olmayan menşei” 
kuralları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Başka bir örnek: Mısır’dan Almanya’ya ithal 
edilen Mısır menşeili eşya hiçbir işçilik veya iş-
leme tabi tutulmadan aynı halde Almanya’dan 
Türkiye’ye ihraç edilirken yine Mısır menşe-
ili olarak ihraç edildiğini düşünelim... Bura-
da tercihli olmayan menşe kurallarının aksine 
farklı kurallar yani uluslararası anlaşmalarla 
belirlenen “tercihli menşe” kuralları devreye 
girer. AB’nin Mısır’la mevcut olan serbest tica-
ret anlaşmasının yanına Türkiye’nin Mısır’la 
mevcut serbest ticaret anlaşmasını ekleyince 

(her iki anlaşmada da menşe kuralla-
rı aynı ve AB ile Türkiye arasın-

daki Gümrük Birliği var), söz 
konusu eşya sanki Mısır’dan 
ithal ediliyormuş gibi ter-
cihli tarifeye tabi tutula-
bilir ve indirimli veya sıfır 

vergi oranıyla ithalat yapılır. 
Bu eşyanın menşei ispatı Te-

darikçi Beyanı ile yapılır. Al-
manya’dan Türkiye’ye ihraç edi-

len Mısır menşeili eşya A.TR Dolaşım 
Belgesinin yanında Tedarikçi Beyanı eşliğinde 
geliyorsa, indirimli veya sıfır vergi oranıyla it-
halat gerçekleşebilir. Bu eşya Mısır’dan doğru-
dan Türkiye’ye ithal ediliyor olsaydı, bu sefer 
EUR1 Dolaşım Belgesi veya EUR-MED Dola-
şım Belgesi ya da fatura beyanının gümrük ida-
resine ibrazı halinde indirimli veya sıfır vergi 
oranı uygulanacaktı.

Yani konu ve uygulaması bir hayli karmaşık. 
Bu nedenle ithalatçıların, eşyaları satın aldık-
ları yurtdışındaki firmalara, hangi tür menşe 
ispat belgesine ihtiyaç duyulduğunu iyi anlat-
ması gerekiyor. Hele bir de az önce verdiğimiz 
Mısır-Almanya-Türkiye üçlüsündeki gibi çap-
raz kümülasyonlar devreye girince, hem Mı-
sır’daki ihracatçı için hem de Almanya’daki ih-
racatçı için menşe ispat belgesinin  hazırlan-
ması ve temini, diğer yandan da Türkiye’deki 
ithalatçı için menşe ispat belgesinin temini, 
sürecin karmaşıklığını arttırıyor. 

Eğer gümrük işlemleri bir menşe ispat bel-
gesi eşliğinde gerçekleştirilecekse, işlem önce-
sinde uzman bir kişi ya da kurumdan destek al-
mak faydalı olacaktır.

5 İHRACAT 
STRATEJİLERİ

D�key alanda uzmanlaştı. 
Sac �şleme mak�neler�nde 
b�r�k�m ve deney�m sağladı.

Globalde kolay telaff uz 
ed�len markalar yarattı.

Müşter� ve tüket�c� 
taleb�n� �y� �zled�, pazarının 
geleceğ�ne doğru 
tesp�tler koydu.

Ar-Ge ve �novasyona 
�nandı, yüksek oranda 
yatırım yaptı

Önüne �dd�alı hedefl er 
koydu, ş�md� hızlı tren 
üret�m�ne soyundu
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