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Türkiye Takım Tezgahları Sektörünün kadınların iş hayatına katılımının bir 
tercih değil eşitlik meselesi olduğunun farkındalığıyla İK süreçlerini 

yönettiğini söyleyen TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, son 5 yıl 
değerlendirildiğinde toplam çalışan sayısının yüzde 31 artış göstererek 22 

bin kişiye ulaştığını söyledi. Aynı yıllar içerisinde ise kadın çalışanların 
oranının yüzde 10’dan yüzde 13’e yükseldiğinin altını çizen Aydoğdu, 

sektörün 3 bin kadın çalışanıyla yoluna daha güçlü devam ettiğini belirtti.  

Son yıllarda kadınların iş gücüne katılım oranının bir işin başarısı için vazgeçilmez olduğunu 
söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan 
Aydoğdu, değişen ekonomik ve sosyal yapı ile birlikte kadınların işgücü piyasasında daha 
fazla yer aldığı günümüzde şirketlerin İK politikalarını bu bakış açısıyla güncellediğini söyledi. 

“CNC operatörü istihdamında kadınlara öncelik tanınmalı” 

Türkiye takım tezgahları sektörünün üretim, satış ve satış sonrası hizmetler olarak ele alınması 
gerektiğini ve son 5 yıl değerlendirildiğinde toplam çalışan sayısının yüzde 31 artış gösterdiğini 
aktaran Aydoğdu, bu artışla toplam istihdamın 22 bin kişiye ulaştığını belirtti. Aydoğdu, 
“TİAD olarak kadınların iş hayatına katılımının bir tercih değil eşitlik meselesi olduğunu 
düşünüyoruz. Bu farkındalıkla da sektörümüzde son 5 yıl içerisinde kadın çalışanların oranı 
yüzde 10’dan yüzde 13’e yükselmiş ve 3 bin kişiye ulaşmıştır. Türkiye takım tezgahları üretimi, 
satışı ve satış sonrası hizmetlerinde kadınlar ağırlıklı olarak Ar-Ge, kalite kontrol ve finans 
bölümlerinde çalışmaktadır. Son 5 yılın verilerine baktığımızda sektörde istihdam edilen kadın 
çalışan sayısında yüzde 67’lik bir artış olmuş ve 3 bin kadın çalışana ulaşılmıştır. Kadın çalışanlar 
sektörde istihdam edilen işgücünün yüzde 13’ünü oluşturmaktadır. Öte yandan biz TİAD olarak 
firmaların CNC operatörü istihdamında kadınlara öncelik tanınması gerektiğini düşünüyoruz. Ve 
tabii ki kadınların da CNC operatörlüğü konusunda cesaretli olmaları gerektiğini…  Biliyoruz ki 
iş dünyasına kadın eli değdiği zaman ortaya çıkan iş daha detaylı, daha titiz bir çalışmanın 
meyvesi olacaktır” dedi. 

“TİAD personelinin yüzde 78’i kadın” 

Öte yandan Türkiye’de bir istihdam seferberliğinin söz konusu olduğunu ve bu seferberliğe 
TİAD olarak destek verdiklerini söyleyen Aydoğdu, “Sektörümüzde çalışan kadınların yaş 
aralığı 25 ila 50 arasındadır. 2018 yılı sonunda sektördeki kadın istihdamının 3.300-3.500 
aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. TİAD olarak kadınların işgücüne katılmasının çok 
önemli olduğunu biliyor ve bunu her fırsatta vurguluyoruz. Bunun bir örneğini dernek 
personelimize baktığınızda da görebilirsiniz. Toplam 9 çalışanımızın 7’si kadındır.” 

Kadın istihdamına önem veren bir sektörün fuarını yapmaktan mutluluk ve onur duyduklarını 
belirten TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 büyüme sinyali verdiğini söyledi. MAKTEK’in sektörün buluşma 
platformu olduğunu paylaşan Ersözlü, fuarın iş insanlarını 15 salonda toplam 124 bin 
metrekarelik alanda bir araya getireceğini ve yaklaşık 1 milyar dolarlık iş hacmi sağlamayı 
hedeflediklerini belirtti. Ersözlü, “MAKTEK, 1.000’i aşkın firma ve firma temsilciliğini sektör 
profesyonelleriyle buluşturacak. 70 ülkeden 60 bin ziyaretçinin yanı sıra Çin ve Tayvan gibi milli 
katılımlara ek olarak Almanya, Rusya, İtalya ve Hindistan başta olmak üzere uluslararası 



 

katılımcılara ev sahipliği yapacak fuar; yurt dışından gelecek kamu ve sivil toplum örgütlerinin 
üst düzey yöneticilerini de ziyaretçi olarak ağırlayacak” dedi. 

2-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda takım 
tezgahları, metal-sac işleme makineleri, tutucular-kesici takımlar, kalite kontrol-ölçüm 
sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 
katılımcılar yer alacak. 
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