
ÖZET/ABSTRACT 

Bu çalışmada, Türkiye ahşap işleme makineleri (AİM) üretim sektörünün bugünkü üretim ve teknolojik yapısı, 
ekonomik durumu, ülke ekonomisine katkısı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya koymak 
amaçlanmıştır. Bu maksatla Türkiye'deki ahşap işleme makineleri üreticilerini kapsayan araştırmada, işletmeler 
ile yüz yüze yapılan anket formlarının değerlendirilmesinden elde edilen veriler ile konuyla ilgili araştırmalar, 

incelemeler, değişik kurumların hazırladıkları raporlar ve ilgili web sitelerinden elde edilen verilerden 
yararlanılmıştır. Elde edilen araştırmalarda verilerin değerlendirilmesinde; • İşletmenin ekonomik durumu • 
İşletmenin kapalı ve açık alan yapısal durumları, • İşletmenin personele ilişkin durumu, • İşletme faaliyet 
konusu, • Üretim ve teknolojik yapısı, • İşletmenin makine teçhizat (tezgâh) durumu, • İşletmenin alet ve 
makine üretim ve kapasite durumu, • Malzeme tüketimi ve malzeme kalite kontrolü, • İşletmenin pazarlama-
satış, sermaye durumu, • İşletmelerin ülke ekonomisine katkısı, • İşletmenin ihracata ilişkin durumu, • 
İşletmenin garanti ve servis durumu, • Ar-ge çalışmaları, • İşletmenin üretimde karşılaştığı sorunları, • 
Sektörün gelişmesi için neler yapılabilir, gibi konular belirlenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilerek ortaya 
konulan sonuçlar ve konuyla ilgili olarak bugüne kadar yapılmış araştırmalarda incelenerek, ahşap işleme 
makineleri imalatçılarının varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelişebilmeleri için bazı çözüm önerileri sunulmuştur. 

 
In this study, current production and technological structure of the Turkey woodworking machines 
manufacturing sector, economic status, contribution to the national economy, the problems encountered and 

solutions aimed to be presented. For this purpose, the research is carried out by covering woodworking 
machinery manufacturers in Turkey, the data obtained from face to face questionnaire with enterprises and 
data obtained the evaluation of relevant research and studies, various institutions, their reports and related 
web sites were utilized. For evaluation of data obtained from the research the following were considered; • 
Economic situation of the enterprise • The structural condition of the indoor and outdoor areas of enterprise, • 
The condition of staff relating to enterprise • Enterprise activity, • Production and technological structure, • 
Machinery and equipment (looms) status of the enterprise • Operating status of the tools and machinery of 
production and capacity, • Material consumption and material quality control, • Sales, marketing, capital 
availability situation of the enterprise • Contribution to the economy of the country, • Situation of enterprise 
relating to exports, • Warranty and service status of the enterprise • Research and Development activities • 
Business of the problems encountered in production, • What can be done for the development of the sector, 
The obtained data were evaluated and the results were presented about research conducted so far on the 
subject and some solutions have been proposed for the survival and growth of wood processing machinery 
manufacturers. 

 


