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DOSYA / MAKFED MAKİNE ZİRVESİ

ADNAN DALGAKIRAN
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı 

TÜRKİYE MAKİNE SEKTÖRÜ 
OLMADAN ZENGİNLEŞEMEZ

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran, “Bugün hangi imalat veya hizmet sektörüne odaklansak onu ayağa 

kaldıracak olan makine. Dünyada üreterek kalkınmış ülkelerin tamamında güçlü bir 
makine sanayii görüyoruz. Ülkemizin zenginleşmesinde makinesiz şansımız yok” dedi.
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İHRACATIMIZI 10 KAT ARTIRDIK

“2000’den bu yana dünya 
makine ihracatı ancak iki 
katına çıkarken bu dönemde 
yakaladığımız yüzde 15’lik 
ortalama ivme ile ihracatımızı 
10 kat artırdık. Yüksek 
teknoloji ile fark yaratan, 
uluslararası rekabette güçlü, 
ekonomiye yön veren bir sektör 
olmakta kararlıyız.”

T
ürkiye ekonomisinde oldukça 
önemli bir yere sahip olan maki-
ne sektörü, 2018 yılında 13 bin 
işletme ve 240 bin istihdam ile 

99,4 milyar TL ciro ve 24 milyar TL katma 
değer büyüklüğüne ulaştı. Makine ihracatı 
ise yüzde 15’lik artışla 17,15 milyar dola-
ra yükselerek, ihracatın ithalatı karşılama 
oranında yüzde 64 gibi tarihi bir değere ula-
şıldı. Türkiye’de makine sektörünün tem-
silcileri, yüksek teknoloji ile fark yaratan, 
uluslararası rekabette güçlü ve ekonomiye 
yön veren bir sektör olmakta kararlı. Ma-
kine sektörünün 2030 yılı hedefi ise yıllık 
100 milyar dolarlık üretim hacmine ulaşa-
bilmek. Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye’de 
makine sektörünün ulaştığı büyüklük ve 
MAKFED’in hedefleri hakkında Ekovit-
rin’in sorularını yanıtladı.

 Makine sektörü imalatı ve ihracatı özel-
likle 2000 yılından itibaren ülke ekonomi-
sinden yaklaşık iki kat büyüdü. Makine 
sektörünün üretim, istihdam, ciro ve ihra-
cat anlamında ulaştığı büyüklüğü anlatır 
mısınız?

Makine, 20 trilyon dolar ile dünya tica-
retinden aldığı yüzde 13’lük payla ticarete 
konu emtiaların başında geliyor. Almanya, 
Çin, ABD, Japonya ve İtalya makine ihraca-
tının yüzde 60’ını yaparken toplam ihracat-
tan yüzde 36 pay alıyor. Dolayısıyla maki-
nede dünyaya yön verenler toplam ihracatın 
da öncüleri.

Makine gerek imalat ve gerekse hizmet 
sektörlerinin tamamına temel girdi sağla-
ması bakımından olmazsa olmaz. Bu ne-
denle temel ihtiyaç. 2000’den bu yana dün-
ya makine ihracatı ancak iki katına çıkarken 
bu dönemde yakaladığımız yüzde 15’lik or-
talama ivme ile ihracatımızı 10 kat artırdık. 
Bizden daha fazla büyüyen tek ülke Çin. 

Makine sektörü TÜİK verilerine göre 
2018 yılında ülkemizde 13 bin işletme ve 
240 bin istihdam ile 99,4 milyar TL ciro ve 
24 milyar TL katma değer gerçekleştirirken 
ihracatı yüzde 15’lik artış ile 17,15 milyar 
ABD dolarına ulaşarak ihracatın ithalatı 
karşılama oranında yüzde 64 gibi tarihi bir 
değere ulaşıldı. Ancak hala ülkemizde ener-
jiden sonra en çok dış ticaret açığı verilen 
alan makine sektörü. Gelişmiş sanayi ülke-
lerinin neredeyse tamamında dış ticaret faz-
lası verilen bu alan işte bu yüzden ülkemiz 
için büyük stratejik öneme haiz.

 Türkiye’de makine sektörünün dijital 
dönüşüm ve yapay zeka konularında kat 
ettiği mesafe sizce yeterli mi?

Sanayinin dijital dönüşümünü, imalat ya-
pısının bütünleşik olarak dijitalleşerek oto-
nom hale gelmesi şeklinde tanımlayabiliriz. 
Yani akıllı makinelerle müteşekkil akıllı 
üretim sistemleri. Siber-Fiziksel Sistemler 
olarak adlandırılan sistemlerde, ağa bağlı 
makineler akıllı sensörler aracılığıyla büyük 
miktarda veri toplar, birbirleriyle iletişim 
kurar ve bağımsız olarak karar verirler. Bu 
sistemler, üretim süreçlerini ve üretim lo-
jistiğini optimize etmek için büyük verileri 
oluşturur ve analiz eder. Burada sadece ima-
lat süreci değil pazar, lojistik ve müşteriyi 
kapsayan tüm süreçlerinin entegrasyonu ve 
yönetiminden söz ediyoruz.

Bu yapının yönetilme sürecinde ise yapay 
zeka devreye giriyor. Sistemi kurar ve en-
tegrasyonu sağlarsınız ancak etkinlik düze-
yiniz yapay zeka seviyeniz kadardır. Dola-
yısıyla bu süreç teknoloji üretenlerin en çok 
üzerinde durdukları husus olarak karşımıza 
çıkıyor.

Türkiye’de bu konuda yeterli düzeyde 
farkındalık oluştuğu kanısındayım. Ancak 
bizim amacımız bu süreçte dışarıdan alıp 
kullanan değil tasarlayıp üreten konumu-
na ulaşmak. Bu konu çok dinamik olduğu 
için durum tespiti yapmak bile kolay değil. 
Ancak ülke olarak iyi bir koordinasyonla bu 
ihtiyaca cevap verebilecek aktörlere sahip 
olduğumuzu düşünüyoruz.

“ÖNÜMÜZDEKI DÖNEMDE YENI 
MESLEK ALANLARI ORTAYA 

ÇIKACAK”

 Yapay zeka, özellikle istihdama oluş-
turduğu tehdit nedeniyle sıkça tartışılıyor. 
Yapay zeka, makine sektörü açısından bir 
fırsat mı yoksa tehdit mi?

Tabi burada insanların önümüzdeki yıl-
larda geleceğin akıllı yaşam, akıllı üretim 
ve akıllı hizmetler gibi bir konseptinde ala-
cağı rol önemli bir konu. İnsanlık geçtiği-
miz sanayi devrimlerinin neden olduğu sos-
yal ve ekonomik çalkantılara nasıl çözümler 
bulunmuşsa, robotların daha akıllı hale ge-
lip insan gücüne ve aklına daha az ihtiyaç 
duyulmasına da bir şekilde çare bulacak.

Önümüzdeki dönemde, insanlar sürekli 
aynı fiziksel işi yapmak yerine siber-fizik-
sel çözümlerin yer aldığı bu sürecin gelişim 
ivmesini sürekli artıracak ve destekleyecek 
pozisyonlarda görev alacaklar. Bu çerçeve-
de sürekli eğitime ve gelişime açık ve fizik-
sel iş gücünün yerine düşünme, tasarlama 
ve iyileştirme kabiliyetleri tamamen aktif 
olacak yeni meslek alanları ortaya çıkacak. 
İnsan istihdamı sözkonusu fiziksel ve dü-
şünce yapıların tasarlanması, geliştirilmesi 
ve sürdürülebilmesi alanlarında gerçekle-
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şecek. Bu süreci hızlı ve sağlıklı şekilde 
gerçekleştirmek için esnek iş gücüne, etkili, 
kararlı stratejilere ve esnek eğitim yapısına 
sahip olmamız gerekiyor. Bu noktada üni-
versitelere ve diğer mesleki eğitim kuruluş-
larına önemli görevler düşüyor.

 Ar-Ge ve inovasyon alanlarında sek-
törde yapılan çalışmaları değerlendirir 
misiniz? 

Sektörün Ar-Ge harcaması 2016 yılında 
yüzde 46,3’lük artışla 566,9 milyon TL dü-
zeyine çıkarken 2017 yılında yüzde 30 artış 
göstererek 734,9 milyon TL oldu. Sektör 
burada imalat sanayinden aldığı yüzde 7,4 
payla 5’inci sırada yer alıyor. Ar-Ge harca-
malarımızdaki artış hızı sevindirici ancak 
miktar olarak daha yükseklere çıkmamız 
gerekiyor. Çünkü makine imalatı başlı ba-
şına Ar-Ge ve inovasyon işi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bin 
156 Ar-Ge merkezi içinde makine imalat-
çısı 174’e çıkarak, birinci sektör konumu-
na ulaşırken, 341 tasarım merkezinin 32’si 
makine sektörüne ait olup tekstil, imalat 
sanayi ve mühendislik/mimarlık sektörleri 
ardından dördüncü sırada. 2020 sonuna ka-
dar toplamda 300 rakamına ulaşacağımızı 
düşündüğümüz Ar-Ge ve tasarım merkez-
lerindeki geliştirilecek kapasitenin bizi he-
deflerimize götürecek itici güçlerin başında 
olacağını düşünüyoruz.

MAKİNEYİ EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ YAPMALIYIZ
“Yüksek teknoloji ile fark yaratan, uluslararası rekabette güçlü, ekonomiye yön 
veren olmakta kararlıyız. Türkiye’de makineye bir sektör olarak bakılmaktan 
vazgeçilmeli, makine sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak görülmeli. 
Makineyi Türkiye ekonomisinin lokomotifi yapabilirsek, 2030 yılında yıllık 100 
milyar dolarlık üretim hacmine ulaşabiliriz.”
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“MAKINESIZ ZENGINLEŞME 
ŞANSIMIZ YOK”

 Türkiye ekonomisinde makine sektö-
rünün sahip olduğu potansiyeli değer-
lendirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo 
çıkıyor?

Dünya ticaretinde lider bir sektör ola-
rak hala enerjiden sonra en çok dış ticaret 
açığı verdiğimiz alan olan makinenin ülke 
kalkınmasındaki lokomotif görevi açık. 
Bugün hangi imalat veya hizmet sektörüne 
odaklansak onu ayağa kaldıracak olan ma-
kinedir. Bunları teknolojinin bugünkü düze-
yinde imal edemezsek ithal etmek zorunda 
kalırız. Bugün dünyada üreterek kalkınmış 
ülkelerin tamamında güçlü bir makine sana-
yi. görüyoruz. Ülkemizin zenginleşmesinde 
makinesiz şansımız yok.

“MAKINE SEKTÖRÜ EKONOMININ 
LOKOMOTIFI OLARAK 

GÖRÜLMELI”

 Makine sektörünün 2030 vizyonunu na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Yüksek teknoloji ile fark yaratan, ulusla-
rarası rekabette güçlü, ekonomiye yön veren 
olmakta kararlıyız. Türkiye’de makineye 
bir sektör olarak bakılmaktan vazgeçilmeli, 
makine sektörü Türkiye ekonomisinin loko-

motifi olarak görülmeli. Makineyi Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi yapabilirsek, 2030 
yılında yıllık 100 milyar dolarlık üretim 
hacmine ulaşabiliriz. Biz buna hazırız.

Makine sektörünün Türkiye’nin kalkın-
ması yolunda sanayide sürükleyici bir rol 
üstlenmesi için 

- İmalat sanayi payımızı %6’dan %15’e,
- İhracat payımızı  %9’dan  %15’e,
- İhracat kg değerimizi 6 dolardan 15 do-

lara, yükseltme hedefleri doğrultusunda, ka-
tılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla kalite, 
teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte ulusla-
rarası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşaca-
ğız. Dünyada kıyasıya bir rekabet yaşandığı 
için bu hedeflere nicelik artışı ile ulaşmak 
mümkün olamayacağından niteliksel bir 
dönüşüm sağlayacağız. Yüksek teknoloji 
ile fark yaratan, uluslararası rekabette güç-
lü, ekonomiye yön veren bir sektör olmakta 
kararlıyız.

“YAKLAŞIK 2 BIN FIRMAYI TEMSIL 
EDIYORUZ”

 Makine Imalat Sanayii Dernekleri Fe-
derasyonu (MAKFED) olarak kısa ve 
uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Federasyonumuz makine imalatı ile işti-
gal eden 2 bin kadar firmayı temsil eden 21 
makine imalat derneğinin üst kuruluşu. Kısa 

vadede amacımız çok disiplinli ve çok ak-
törlü sektörümüzde birlikteliği sağlamaktı, 
bunu başardık.

MAKFED olarak sektörün, ülkenin geliş-
miş ve sanayileşmiş ülke olma hedefi çer-
çevesinde ayrıcalıklı bir konuma sahip ol-
duğunun bilinci ve sorumluluğu içerisinde, 
bilgi üretme, mevcutları analiz etme, bunla-
rı kolay anlaşılır ve kullanılır hale getirme, 
doğru politikalar geliştirilebilmesi için pay-
daşlarının istifadesine doğrudan sunma gay-
retlerimiz temel misyonumuz. Bu çerçeve-
deki çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Diğer önemli bir misyonumuz ise temsi-
liyet. Sektörümüzü ülkemiz ve dünyada la-
yıkıyla temsil etmek amacımız. Bu nedenle 
MAKFED’in merkezi ülkemizin başkenti 
Ankara’da olup sektör ile kamu arasında 
tam bir arayüz olma arzusundayız. Öte yan-
dan 13 derneğimiz 21 uluslararası kuruluşta 
ülkemizi temsil ederken biz de Avrupa Ma-
kine Konfederasyonu olan ORGALIM’de 
Türkiye temsilcisi olup buradaki etkinli-
ğimizi artırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra 
yakın geçmişte Kazakistan ve Tayvan mu-
adili kuruluşlarımız ile işbirliği anlaşmaları 
imzaladık. Burada da ülkemiz için önem arz 
eden ülkelerle yakınlaşmak niyetindeyiz. 
Tabi şimdi kendimize koyduğumuz yeni bir 
misyon ise 2030 hedeflerimizin gerçekleşti-
rilmesine gayret göstermek olacak. E


