
 

                     

                

 

MAKİNE METAL SEKTÖR RAPORU 
 

Ülkelerin sanayileşmesinin temelinde “makineleşme” diğer bir ifade ile “makina sektörü” 

çok stratejik bir sektördür. Bir ülkenin dengeli ve istikrarlı sanayi ve ekonomiye sahip 

olabilmesinde güçlü bir makine sanayinin varlığının önemli rolü bulunmaktadır.  

Mühendislik ve araştırmanın yoğun ve vazgeçilmez olduğu makine sektörünün ülke 

ekonomilerinde üstlendiği lokomotif rol; imalat sanayinin bütün sektörlerine girdi 

sağlaması, sektörlerin itici gücü olması ve mühendislik disiplininin harekete geçirilmesi 

bakımından önem arz etmektedir.  

İmalat sanayinin lokomotif sektörlerinden olan makine metal sektörü, Gaziantep’te ana 

sanayi dalları olan gıda, tekstil ve plastik sanayine dayalı olarak gelişmiştir.  

 

Gaziantep makine metal sektöründe 4 alt sektör ve 27 üretim kolunda 149 firma faaliyet 

göstermektedir.   

 

Değirmen makineleri, tarım makineleri ve tekstil makineleri konusunda Türkiye’de önemli 

bir yere sahip olan Gaziantepli makine işletmelerinde iş makineleri, değirmen ve gıda 

makineleri, gıda paketleme makineleri, tekstil makineleri, halı yan sanayi makineleri, 

fantazi iplik büküm makineleri, iplik fiksaj makineleri, BCF iplik makineleri, plastik ayakkabı 

enjeksiyon makineleri, plastik makineleri, asansör, yürüyen merdiven, inşaat makineleri, 

tarım makineleri ve ekipmanları, iklimlendirme makine, metal buzdolabı, market rafı, 

döküm işleri, cıvata-bağlantı elemanları, basınçlı kaplar, sıcak su kazanı, çelik tel ve çivi, 

para kasaları, alüminyum doğrama, merdiven korkuluğu, dorse, römork, motosiklet, 

galvaniz kaplama, çelik konstrüksiyon, çelik mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak ve büro 

mobilyaları başta olmak üzere yüzlerce çeşit makine üretimi gerçekleştirilmektedir. 

 

Muhtelif Makine ve Yedek Parça 
Üretimi 

Muhtelif Makine ve Aksamları 

Asansör ve Parçaları 

Değirmen ve Gıda Makineleri İmalatı 

İnşaat Makineleri İmalatı 

İş Makineleri İmalatı 

Plastik Makineleri İmalatı 

Tarım Makineleri ve Ekipmanları İmalatı 

Tekstil Makineleri İmalatı 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri İklimlendirme Makine ve Teçhizat  

Metal Buzdolabı ve Market Rafı İmalatı 

Metal Şekillendirme ve Döküm 
İşlemleri 

Döküm İşleri 

Cıvata-Bağlantı Elemanları 

Basınçlı Kaplar-Sıcak Su Kazanı 

Çelik Tel-Çivi 



 

                     

                

Para Kasaları İmalatı 

PVC Kapı-Pencere için Sac Destek Profilleri ve Aksesuarları İmalatı 

Muhtelif Metal Kesme-İşleme  

Muhtelif Kalıpçılık 

Alüminyum Doğrama 

Merdiven Korkuluğu 

Muhtelif Metal, Maden 

Dorse, Römork 

Oto Yan Sanayi, Motosiklet 

Galvaniz Kaplama 

Çelik Yapı ve Metal Malzeme 
Endüstriyel Kullanımı 

Çelik Konstrüksiyon 

Çelik Mutfak Eşyaları ve Endüstriyel Mutfak 

Büro Mobilyaları 
 

Tekstil makineleri imalatında Türkiye de üretim yapan firmaların %21’i Gaziantep’te 

faaliyet göstermektedir. Türkiye de bu sektörde imalat yapan her 10 kişiden birisi 

Gaziantep’te istihdam edilmektedir. 
 

İklimlendirme ve soğutma sistemleri makine ve teçhizat üretiminde Türkiye’deki firmaların 

%34'ü Gaziantep’te faaliyet göstermektedir. Türkiye de bu sektörde imalat yapan 
firmaların çalışan sayısının %30’u Gaziantep’te istihdam edilmektedir. 

 

Gaziantepli firmalar gıda sektörüne yönelik anahtar teslimi un, irmik, bulgur, makarna ve 

bakliyat işleme tesisi imalatında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda söz sahibi durumdadır. 
Gaziantep’te yerli imkanlarla üretilen Ekskavatör ve Beko Looder İş Makineleri yurtiçi ve 

yurt dışına pazarlanmakta, üretilen iş makinelerinin yerlilik oranını %100 yapmak ar-ge 

çalışmaları yapılmaktadır.  
 

Başta fantezi iplik makineleri, fiksaj makineleri, iplik aktarma makineleri, halı traş ve apre 

makineleri olmak üzere tekstil yardımcı makinelerinin yanı sıra tekstil sektörüne makine ve 

yedek parça üretiminde üstün kalite standartlarına ulaşan Gaziantepli firmalar, yurt içi ve 
yurt dışında önemli bir rekabet gücüne sahiptir.  

 

Plastik sektöründe enjeksiyon makineleri ve plastik ambalajlama makineleri; inşaat 
sektörüne yönelik; taş kırma-mıcır-konkasör-eleme ve yıkama makinaları, taş ve kum 

ocakları konveyör hatları, hazır sıva makinesi, demir/profil/gaz beton kesme makineleri, 

kum, kömür, maden ocakları elek sistemleri, konveyör bant sistemleri; tarımsal alanlarda 
kullanılan toprak işleme ve hasat makineleri Gaziantep makine metal sektörünün lokomotif 

üretim kolları arasında yer almaktadır. 

 

İHRACAT 

Gaziantep’in toplam ihracatında makine-metal sektörü %8,2’lik paya sahiptir.  

Gaziantep’ten yapılan makine-metal ürünleri ihracatı son 5 yılda %50’den fazla artış 

göstermiştir. Tekstil ve gıda makineleri, otomotiv ürünleri, iklimlendirme ürünleri, demir ve 

demir dışı metaller en fazla ihraç edilen makine-metal ürünleri arasında yer almaktadır. 

Gaziantep makine metal sektörü ihracatını; Çelik, Makine ve Aksamları, İklimlendirme 



 

                     

                

Sanayi, Demir ve Demir Dışı Metaller, Otomotiv Endüstrisi, Savunma ve Havacılık Sanayi 

oluşturmaktadır. 

 

GAZİANTEP'İN MAKİNE METAL SEKTÖRÜ İHRACATI (BİN USD) 
ÜRÜNLER 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Çelik 206.825 182.703 187.213 144.636 190.015 213.893 

Makine ve Aksamları 64.305 89.612 94.524 102.242 146.239 130.715 

İklimlendirme Sanayi 55.020 94.208 87.780 131.844 139.588 181.358 

Demir ve Demir Dışı Metaller 50.214 51.379 60.818 74.903 83.456 84.944 

Otomotiv Endüstrisi 21.989 23.921 30.224 27.876 42.359 21.304 

Savunma ve Havacılık Sanayi  13.185 7.554 4.587 5.735 5.114 405 

TOPLAM İHRACAT 411.539 449.376 465.148 487.236 606.771 632.619 

 

GAZİANTEP MAKİNE METAL SEKTÖRÜ İHRACATI (BİN USD)  
ÜRÜNLER OCAK-HAZİRAN 2020 OCAK-HAZİRAN 2021 DEĞİŞİM 

Çelik 62.454 102.409 %64,0 

Makine ve Aksamları 47.401 70.721 %49,2 

İklimlendirme Sanayi 71.149 116.552 %63,8 

Demir ve Demir Dışı Metaller 30.445 38.828 %27,5 

Otomotiv Endüstrisi 9.182 11.025 %20,1 

Savunma ve Havacılık Sanayi  165 188 %14,5 

TOPLAM İHRACAT 220.796 339.723 53,9% 

 
 
 
 

 

 

 


