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Mayıs 2008’de ilk sayısı yayınlanan Moment Expo, makine sektörü 

için arşiv değeri olan bir dergi olma vizyonu ile yola çıkmıştı. Makine 

üreticileri ve ihracatçıları için biriktirdiği yazılı ve görsel materyallerle, 

bugün ciddi bir kaynak haline dönüşen dergimizin; geride bıraktığımız 

2013 yılındaki içeriğinin özetlendiği bu almanak çalışması, sizlere bir 

yılın hikayesini sunacak. Her sayısında Makine İhracatçıları Birliği 

ve Makine Tanıtım Grubu’nun aylık etkinliklerine, sektör ve ülke 

raporlarına, araştırma yazılarına, röportajlara, makine tarihi yazılarına 

ve daha bir çok önemli konuya yer veren Moment Expo adeta “makine 

sektörünün hafızası“ konumuna geldi. Dergimiz, zengin içeriği ile 

makine üreticileri ve ihracatçılarımızın bugününe ışık tutarken aynı 

zamanda geleceğe dair ipuçları da biriktirdi. Elinizde tuttuğunuz bu 

almanağı hazırlamaktaki amacımız, Moment Expo’nun penceresinden 

sektörün geride bıraktığı yılın fotoğrafını ortaya koymaktı. 

Moment Expo, makine sektörümüzün 2023 yılı için belirlediği 100 

milyar dolar ihracat hedefine ulaşılması adına üzerine düşen görevi bu 

yıl da hakkıyla yerine getirmeye çalıştı. Sektörün yayıncılık alanındaki 

kurumsal aktörü olan dergimiz, Türk makine sektörünün bugününe 

ve geleceğine ışık tutarken aynı zamanda sahip olduğu zengin içerik 

ile sektörün entelektüel birikimine de önemli katkılar sağladı. Moment 

Expo, hazırladığı haber ve dosya çalışmaları ile yalnız Türk makine 

sektörünün fotoğrafını çekmekle kalmadı aynı zamanda sektörün 

küresel oyuncularının durumunu da ortaya koydu. Ar-Ge ve inovasyon 

alanında dünya çapında yaşanan gelişmeleri okuyucularının bilgisine 

sundu. 

Türk makine sektörünün 2013 yılı ihracatı 2012 yılına kıyasla yüzde 

8 oranında artarak 14 milyar dolar oldu. Makine ihracatının ithalatı 

karşılama oranı 2001 yılında yüzde 27,4 iken 2013 yılında bu rakam 

yüzde 46’ya yükseldi. 2014 ihracat hedefinin yüzde 15 artışla 16 milyar 

dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Tüm bu olumlu gelişmelerin 

seyrini 2014 yılında da Moment Expo dergimizde takip edebileceksiniz. 

Yeni yılın, makine sektöründe faaliyet gösteren tüm üretici ve 

ihracatçılarımız için başarılılarla dolu geçmesini dilerim...  

MAkİnE 
SEkTörünün 
HAfızASı...

AdnAn
dAlgAKırAn

Makine İhracatçıları Birliği ve Makine 
Tanıtım Grubu

Yönetim kurulu Başkanı
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13 Haziran 2002
Makine 

iHracatçıları 
Birliği kuruldu.

21 ArAlıK 2005
Makine Sanayii Sektör PlatforMu (MSSP)

örgütlenMeSine Başladı.

1 teMMuz 2005
ortak Satın alMa organizaSyonu

(oSo) Hayata geçti.

11 niSan 2007 
Makine tanıtıM gruBu 
(Mtg) faaliyetlerine 

Başladı.
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2007
turQuM kalite MarkaSı

doğdu.

28 kaSıM 2014 
Makina iMalat 

Sanayi dernekleri 
federaSyonu 

(Makfed) kuruldu.

Haziran 2008
MoMent exPo dergiSi

yayın Hayatına Başladı.
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türk Makine 
Sektörü 
Mtg ile eMin 
ellerde syf 14
MAİB’in bünyesinde kurulan 
Makine Tanıtım Grubu yurt 
içinde ve yurt dışında Türk 
makinesinin ulaştığı kalite 
seviyesini, becerilerini 
ve avantajlarını reklam 
kampanyaları, fuar katılımları, 
toplantılar, konferanslar ve daha 
bir çok etkinlik ile sekiz yıldır 
tanıtmaya devam ediyor.

Makine iMalat 
Sektöründe 
örgütlenMenin 
zirVeSi: Makfed 
syf 20
Makine imalat sektörü, Makine 
Sanayi Sektör Platformu (MSSP) 
çatısı altındaki birlikteliğini 
federasyona dönüştürdü. 
Makinenin farklı alt sektörlerini 
temsil eden 14 dernek, 22 kasım 
2014’te attıkları imzalarla ve 28 
kasım’da yaptıkları başvuruyla 
MAkfED’i kurdu. Böylece, 
tabandan başlayan örgütlenme 
hamlesi zirveye ulaştırılmış 
oldu.

oSo ile 
KAZAn-KAZAn 
StrateJiSi syf 23
Makine İhracatçıları Birliği 
tarafından Türk makine 
sektöründe imalatçı-ihracatçı 
niteliğinde faaliyet gösteren 
firma ve temsilcilerin bir 
araya gelerek 2005 yılında 
oluşumunu başlattığı, bugün 
itibari ile imalat sanayisinde 
birçok sektörü kapsayan 
geniş tabanlı bir satın alma 
organizasyonu olan OSO, Türk 
sanayicisinin global arenada 
sürdürülebilir rekabet gücünü 
destekleyen saygın ve lider bir 
organizasyon olmayı hedefliyor.

13 şuBat syf 38
Makine İhracatçıları 
Birliğinin (MAİB) ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
organizasyonda Türk 
Eximbank yöneticileri, makine 
üreticileriyle İstanbul’da 
bir araya geldi. Marka satın 
alımlarına yönelik kredi 
destekleriyle ilgili de bilgi 
veren Eximbank Genel 
Müdürü Hayrettin kaplan, 
“Türk Eximbank olarak 
öncelikli hedeflerimizden 
biri, firmalarımızın yurt 
dışı marka satın alımlarını 
desteklemektir.” dedi.

Makine
iHracatının
2014 karneSi 
syf 10
Türkiye makine ihracatı 
2014 yılında da yükselişini 
sürdürdü.  artmaya devam 
ediyor. 2013 yılına göre  
yüzde 5,4 artış göstererek 
14,7 milyar dolar seviyesinde 
kaydedildi. İhracatın lider 
sektörü olmaya aday olan Türk 
makinecilerinin 2023 yılı için 
belirlenen ihracat hedefi ise 
100 milyar dolar.

Makfed’in 
MiMarı:
MSSP syf 16
Makine sektöründeki alt 
grupları temsil eden bütün 
birlik, oda, dernek ve 
OSB’lerden oluşan 31 üyesi 
ile Makine Sanayii Sektör 
Platformu en geniş katılımlı 
sivil girişim olarak sektörün 
gücüne güç kattı. MSSP, 
Makine federasyonu’nun 
(MAkfED) mimarı oldu.

Makinelere 
değer katan 
Marka: 
turQuM syf 22
MAİB’in hayata geçirdiği 
TUrQUM projesi Türkiye 
makine sektöründe 
markalaşma adına yapılan 
ilk çalışma oldu. Türk Patent 
Enstitüsü tarafından garanti 
belgesi olarak tescil edilen 
TUrQUM sayesinde Türk 
makinelerine uluslararası 
pazarlarda duyulan güven 
gün geçtikçe artıyor.

Sektörün yedi 
yıllık arşiVi: 
MoMent exPo 
syf 24

Makine 
Hikayeleri 
SeriSi deVaM 
ediyor syf 26

22 şuBat syf 46
Makine Sanayii Sektör 
Platformu (MSSP) üyeleri 
uzun süredir gündemde 
olan Makine İmalat Sanayi 
Dernekleri federasyonu 
(MAkfED) için ilk adımı atarak 
kuruluş protokolünü imzaladı.

9.000 üyeSi ile
deV Birlik: 
MaiB syf 12
Türkiye’de makine 
ihracatçılarının temsil 
edildiği tek birlik olan Makine 
İhracatçıları Birliği, 13 Haziran 
2002 tarihinde faaliyetlerine 
başladı. Her geçen yıl makine 
sektörüne katkı sağlayarak 
sanayinin büyümesine 
yardımcı olan ihracatçı 
birliğinin 2014 yılı itibariyle 9 
bin üyesi bulunuyor.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10,7

8,8
10,0

12,3

13,0
14,0

14,7

6

ALMANAK İÇİNDEKİLER



20 MayıS syf 94
Makine Tanıtım Grubu (MTG), 
20-24 Mayıs tarihleri arasında 
Güney Amerika’nın en önemli 
ticaret merkezlerinden 
Sao Paulo’da düzenlenen 
Mecanıca fuarına katıldı. 
MTG, Brezilya’daki tanıtım 
faaliyetleri kapsamında Türk 
makine sektörü ile ilgili 
reklamlar da verdi.

7 niSan syf 56
Dünyanın lider endüstri 
teknolojileri fuarlarından olan 
Hannover Messe 2014’de, 
geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi MTG şov yaptı. “You 
Are ın Good Hands - Emin 
Ellerdesiniz” sloganıyla 
tasarlanan reklamlar, 
Türk makine sektörünün 
avantajlarına dikkat çekti.

24 niSan syf 80
kOnMAk, İSkOn ve kOnELEX 
makine fuarları 24-27 nisan 
tarihleri arasında konya 
Uluslararası fuar Merkezi’nde 
düzenlendi.

6 MayıS syf 84
Makine Tanıtım Grubu (MTG) 
6-8 Mayıs tarihleri arasında 
Meksika’da düzenlenen 
fabtech 2014 fuarına info 
stant ile katıldı. fuarda 
ziyaretçilere Türk makine 
sektörünün durumu ve 
Makine İhracatçıları Birliğine 
üye firmalarla ilgili bilgi 
verildi.

5 Haziran syf 99
Makine Tanıtım Grubu 
(MTG) ile Saksonya Makine 
İnovasyon Birliği (VEMAS), 
üyelerinin teknik ve ticari 
işbirliklerini geliştirmek 
amacıyla bir araya geldi. 
Toplantıda işbirliğini 
somutlaştıracak protokolü, 
MTG adına Yönetim kurulu 
üyesi Sevda kayhan Yılmaz, 
VEMAS adına ise Prof. Dıeter 
Weıdrıch imzaladı.

15 niSan syf 76
Makine İhracatçıları Birliğinin 
(MAİB) 2013 Olağan Seçimli 
Genel kurul Toplantısı 15 
nisan’da Orta Anadolu 
İhracatçı Birliklerinin (OAİB) 
Genel Sekreterlik Hizmet 
Binası’nda gerçekleştirildi. 
Yönetim kurulunun dört yıllık 
çalışmalarının ibra edildiği 
toplantıda önümüzdeki 
dönemde yönetimde yer alacak 
isimler de belirlendi.

6 MayıS syf 83
Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) Yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan heyet 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı fikri ışık’ı ziyaret etti. 
6 Mayıs’ta gerçekleştirilen 
ziyarette MAİB’in çalışmaları, 
gelecek hedefleri, makine 
sektörünün sorunları ve 
çözüm önerileriyle ilgili 
bilgilendirmede bulunuldu.

7 MayıS syf 86
ıSk-SODEX 2014, 7-10 Mayıs 
tarihleri arasında İstanbul 
fuar Merkezinde düzenlendi. 
881 firmanın katıldığı fuarda 
353 pompa ve vana firması 
ürünlerini sergileyerek fuara 
damgasını vurdu.

11 Mart syf 52
Hollanda’da düzenlenen 
Technıshow fuarına katılan 
Makine Tanıtım Grubunun 
(MTG) “You are ın good hands 
– Emin Ellerdesiniz” sloganı 
ile tasarlanan fuar reklamları 
ve fuar haritasında yer alan 
“Turkısh Machınery” logosu, 
ziyaretçilerin ilgisini Türk 
makinelerine çekti.

26 Mart syf 55
Makine Tanıtım Grubunun 
(MTG) davetlisi olarak 
Türkiye’ye gelen Endonezya 
heyeti, Texpo Euroasia 
fuarını ziyaret etti. Makine 
sektöründen önemli isimlerle 
bir araya gelen heyetle çeşitli 
konu başlıkları çerçevesinde 
görüşmeler gerçekleştirildi.
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21 ekiM syf 162
Sac işleme teknolojileri 
alanında dünyanın en büyük 
ve prestijli fuarlarından biri 
kabul edilen EuroBlech’e 
katılan Makine Tanıtım 
Grubu (MTG), gerçekleştirdiği 
yaygın reklam ve 
tanıtım çalışmalarıyla 
fuar katılımcılarının ve 
ziyaretçilerinin dikkatini 
Türk makinelerinin üzerine 
çekti.

8 eylül syf 112
Makine Tanıtım Grubu (MTG), 
ABD’de düzenlenen MDA 
(Motion, Drive & Automation 
fair) fuarına “Platin Sponsor” 
olarak katıldı. Hedef ülke 
olarak belirlenen ABD 
pazarına ilk adımı atan MTG, 3 
yıllık yol haritasını belirlemek 
üzere ana aktörlerle yoğun 
temaslarda bulundu.

20 eylül syf 130
Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) tarafından 20 
Eylül’de Bolu’da düzenlenen 
Makine Sektör Toplantısında 
paydaşlar, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı fikri ışık ile 
bir araya geldi. Türk makine 
sektörünün yeni dönem 
stratejilerinin tartışıldığı 
toplantıda fikri ışık makine 
sektörünün Türk sanayisi için 
önemine dikkat çekerek “Ana 
ekseninde makine sektörü 
olmayan bir sanayileşme 
tasavvuru imkansızdır.” dedi.

30 eylül syf 150
Makine Tanıtım Grubu (MTG), 
Hollanda’ya yönelik tanıtım 
faaliyetlerine devam ediyor. 
Bu çerçevede 30 Eylül - 3 
Ekim tarihleri arasında 
Utrecht şehrinde düzenlenen 
endüstriyel üretim fuarı 
ındustrial Processing 2014’e 
stantla katılarak, ziyaretçilere 
Türk makine sektörü 
hakkında bilgi verdi.

24 ekiM syf 178
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2015-2018 
yıllarını kapsayacak Makine 
Sektörü Strateji Belgesinin 
hazırlıklarına hız verdi. 
Ankara’da düzenlenen 
çalıştayda sektör paydaşlarını 
biraraya getiren Bakanlık,  
yeni strateji belgesi ve eylem 
planı üzerindeki çalışmalarını 
paylaştı.

11 eylül syf 122
Makine Tanıtım Grubunun 
(MTG) desteklediği, Avrupa 
ve Asya metalürji sektörleri 
arasında köprü olan AnkırOS, 
AnnOfEr ve TUrkCAST 
fuarları yoğun katılımla 
11-13 Eylül tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlendi.

16 eylül syf 142
Makine Tanıtım Grubu (MTG), 
hedef pazar olarak belirlediği 
Almanya’ya yönelik tanıtım 
kampanyalarını sürdürüyor. 
MTG bu kapsamda, Stuttgart 
şehrinde 16-20 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenen metal 
işleme teknolojileri fuarı 
AMB’ye info stantla katılarak 
Türk makinecilere destek 
verdi.

14 ekiM syf 154
Makine Tanıtım Grubu (MTG) 
tarafından desteklenen, 
Makina İmalatçıları Birliği 
(MİB) ile Takım Tezgahları 
Sanayici ve İşadamları 
Derneğinin (TİAD) güç 
birliği yaptığı MAkTEk 
Avrasya 2014 fuarı, dünya 
makine sektörünü 14-19 Ekim 
tarihleri arasında İstanbul’da 
buluşturdu.

5 Haziran 
syf 100
Meksika Makine 
Distribütörleri Derneği İkinci 
Başkanı ramon Brambila 
Ayala ve Genel Sekreteri 
Enrigue Aguılar Campos 
Makine Tanıtım Grubunun 
(MTG) davetlisi olarak 
Türkiye’yi ziyaret etti. Wın 
fuarını gezerek temaslarda 
bulunan dernek üyeleri 
ülkeler arası işbirliğinin 
geliştirmesi için ilk adımı attı.

16 Haziran 
syf 102
Yıldız Teknik üniversitesi 
ıEEE öğrenci kulübünün 
(YTü ıEEE), 2009 yılından bu 
yana “fikrini Geleceğe Taşı” 
sloganıyla düzenlediği Yıldızlı 
Projeler Yarışması’nın “Altın 
Sponsoru” Makine Tanıtım 
Grubu (MTG) oldu.
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12 kaSıM syf 188
Bologna’da düzenlenen EıMA 
fuarına TArMAkBİr ve 
POMSAD ile birlikte katılan 
Makine Tanıtım Grubu 
(MTG), alt sektörleri örgütleri 
ile birlikte kendi ihtisas 
fuarlarında desteklemek 
temalı yoğun kampanyalarına 
bir yenisini ekledi. MTG’nin 
fuara davet eden ilanlarıyla 
havaalanından itibaren 
şehrin her yerinde karşılaşan 
ziyaretçiler, 92 stantda 
sergilenen ürünlerimizin 
çeşit ve kalitesini hayranlıkla 
karşıladılar.

22 kaSıM syf 216
Makine imalat sektörü, Makine 
Sanayi Sektör Platformu 
(MSSP) çatısı altındaki 
birlikteliğini federasyona 
dönüştürdü. Makinenin farklı 
alt sektörlerini temsil eden 14 
dernek, 22 kasım’da attıkları 
imzalarla ve 28 kasım’da 
yaptıkları başvuruyla 
MAkfED’i kurdu. Böylece, 
tabandan başlayan örgütlenme 
hamlesi zirveye ulaştırılmış 
oldu.

26 kaSıM syf 228
MüSİAD fuarına info stantıyla 
katılan Makine Tanıtım Grubu 
(MTG), fuar ziyaretçilerini 
Türk makine sektörünün 
durumu ve üretim yapısıyla 
ilgili bilgilendirme fırsatı 
buldu.

4 ArAlıK syf 244
MTG sponsorluğunda, 
Endüstriyel Otomasyon 
Sanayicileri Derneği 
(EnOSAD) tarafından organize 
edilen Uluslararası İleri 
Endüstriyel Otomasyon 
kongre ve Sergisi 4-5 Aralık 
tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

5 kaSıM syf 184
Makine Tanıtım Grubu (MTG), 
5-7 kasım tarihleri arasında 
Almanya Bad Salzuflen’de 
düzenlenen makine sanayisi 
tedarikçileri fuarı fMB’ye 
(The Supplier Show of 
Mechanical Engineering) 
katılarak, ziyaretçileri Türk 
makine sektörü hakkında 
bilgilendirdi.

17 kaSıM syf 204
Ortadoğu’nun en önemli 
fuarlarından biri kabul 
edilen ve her yıl uluslararası 
prestijini artıran Dubai Big 
5’e katılan Makine Tanıtım 
Grubu (MTG), başarılı tanıtım 
çalışmalarına bir yenisini 
ekledi.

25 kaSıM syf 225
Makine Tanıtım Grubu 
(MTG), 25-28 kasım tarihleri 
arasında Çin’in Şangay 
kentinde düzenlenen 7. 
Uluslararası İş ve Yapı 
Makineleri, Yapı Malzeme 
Makineleri, Yapı Araçları ve 
Ekipmanları fuarı Bauma 
China’ya stantla katılarak, 
ziyaretçilerini Türk 
makine sektörü hakkında 
bilgilendirdi.

3 ArAlıK syf 232
Türk makine üreticileri, 
Makine İhracatçıları Birliğinin 
(MAİB) ilk kez düzenlediği 
milli katılım organizasyonuyla 
Machıne Tool ındonesıa 
fuarında yerini aldı. Makine 
Tanıtım Grubunun (MTG) 
etkinlik süresince devam 
eden farkındalığı artırmaya 
yönelik tanıtım çalışmaları ise 
ilginin Türk makinelerİne 
yönelmesini sağladı.

12 ArAlıK syf 248
MTG’nin sponsorları 
arasında yer aldığı Boğaziçi 
üniversitesi tarafından bu 
yıl yedincisi düzenlenen 
İşte Bu! Yenilikçi Girişimci 
Proje Yarışması’nda ödüller 
sahiplerini buldu. Yarışmada 
birincilik ödülünü; solunum 
fonksiyon testlerinde sıklıkla 
kullanılan spirometre 
cihazının yenilikçi versiyonu 
olan SpiroPlus projesi kazandı.

10 kaSıM syf 186
Makine Tanıtım Grubu (MTG) 
ve konya Sanayi Odası (kSO) 
işbirliğiyle organize edilen 
Teknoloji forumu, Almanya 
İnovasyon Birliğinden 
(VEMAS) temsilcilerin 
katılımıyla 10 kasım’da 
konya’da gerçekleştirildi.
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Türk makine sekTörü ihracaT arTışı

Türkiye makine ihracatı 2014 yılında da yükselişini sürdürdü.  artmaya devam ediyor. 
2013 yılına göre  yüzde 5,4 artış göstererek 14,7 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. 

ihracatın lider sektörü olmaya aday olan Türk makinecilerinin 2023 yılı için belirlenen 
ihracat hedefi ise 100 milyar dolar.
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türk Makine Sektörü iHracatı 
2014 yılında geçen yıla kıyaSla 
yüzde 5,4 artarak 14,7 Milyar 

dolar oldu.

türk 
Makine 
Sektörü 
aB’nin en 
Büyük 6. 
üreticiSi 
konuMunda.

türk Makine Sektörü 200 ülkeye iHracat 
yaPıyor. Makine SektörüMüzün en fazla 

iHracat gerçekleştirdiği ülkeler araSında 
alManya, aBd, ingiltere giBi SanayileşMiş 

Batı ülkeleri yer alıyor. gelişMiş ülkelerin 
türk MakineSini terciH etMeSi üretiM 
kaBiliyetleriMizin Ve teknoloJik alt 

yaPıMızın ne denli geliştiğini göSteriyor.

2014 Verilerine göre; türk Makine Sektörünün en 
fazla iHracat yaPtığı ülkeler araSında dünyanın 

en gelişMiş Makine üreticileri olan alManya, 
aBd, ingiltere, ruSya Ve franSa ön Sıralarda 

yer alıyor. dünya Makine Sektörünün en öneMli 
aktörlerinden olan alManya’ya 2,3 Milyar dolar 

Makine iHraç etMeyi Başaran firMalarıMız, aBd’ye 
966 Milyon dolar, ingiltere’ye 899 Milyon dolar, 

ruSya’ya 613 Milyon dolar Ve franSa’ya 604 Milyon 
dolar değerinde Makine gönderdiler.

Makine Sektörünün 2023 yılı iHracat Hedefi 
100 Milyar dolardır.

Makine iHracatının itHalatı karşılaMa oranı 2001 
yılında yüzde 27,4 iken 2013 yılında yüzde 46’ya 

yükSeldi.

Makine 
Sektörünün 2014 
iHracat Hedefi 16 

Milyar dolar.

Makine 
iHracatıMız 

Son 12 yılda 7 
kat arttı.
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Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil edildiği tek birlik olan makine ihracatçıları 
Birliği, 13 haziran 2002 tarihinde faaliyetlerine başladı. her geçen yıl makine 
sektörüne katkı sağlayarak sanayinin büyümesine yardımcı olan ihracatçı birliğinin 
2014 yılı itibariyle 9 bin üyesi bulunuyor.

9.000 üYESİ İLE
DEV BİrLİk: MAİB 

12



80 86 87 39 62 517

Makine ihracatçılarını bir çatı altında toplayan 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), ihracatın artı-
rılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine 
ediyor. Toplam 23 mal grubunda ihracatın gerçek-

leştiği makine sanayisi, ülkemizin lokomotif sektörleri arasın-
da yer alıyor. Türkiye’de makine ihracatçılarının
temsil edildiği tek birlik olan Makine İhracatçıları Birliği ise bu 
23 mal grubundaki her türlü makine ve aksam ihracatçısı fir-
mayı bünyesinde barındırıyor.

Hedef: yükSek teknoloJi
Yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayisi inşa etme he-
defiyle yola çıkan Makine İhracatçıları Birliği, 12 yıldır yaptığı 
çalışmalarla hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. 
Firmalara sunduğu desteklerden, sektörde yaşanan sorunla-
rın çözümlerine kadar geniş bir platformda makine ihracat-

çılarının yanında olan MAİB’in bünyesinde ve işbirliğinde olan 
Makine Tanıtım Grubu (MTG), Makine Sanayii Sektör Platformu 
(MSSP), Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED),  Ortak Satınalma Organizasyonu (OSO) ve Turqum 
Kalite Belgesi ile sektörün gücüne güç katıyor.

100 Milyar dolara doğru...
MAİB ile MTG’nin misyonu, yüksek teknolojiye sahip bir ma-
kine sanayisi oluşturmak olarak tanımlanıyor. Hedef ise 2023 
yılında 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirmek. 
MAİB ve MTG, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 10 olan 
makine payının, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 20’ye çı-
karmasının şart olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Çünkü 100 
milyar dolar makine ihraç etmeden 2023 yılı için belirlenen 500 
milyar dolar genel ihracat hedefinin yakalanmasının oldukça 
zor olacağı hesaplanıyor.

MAkİnE  İHrACATÇıLArı 
BİrLİğİ İLE MAkİnE 
TAnıTıM GrUBU 12 
YıL İÇİnDE 80 fUArA 
kATıLDı. DünYA’nın 
En PrESTİjLİ MAkİnE 
fUArLArınDA STAnT 
AÇAn VE YAYGın 
rEkLAM

kAMPAnYALArı 
DüzEnLEYEn MTG, 
Türk MAkİnESİnİn 
kALİTESİnİ VE ULAŞTığı 
YETkİnLİk SEVİYESİnİ 
GözLEr önünE SErMEYİ 
BAŞArDı.

YUrT İÇİ VE YUrT 
DıŞınDAkİ 49 
MAkİnE fUArınA 
zİYArETÇİ OLArAk 
kATıLAn MAkİnE 
İHrACATÇıLArı BİrLİğİ 
İLE MAkİnE TAnıTıM 
GrUBU YETkİLİLErİ, 
AYrıCA HEDEf PAzAr 
ALMAnYA’DA 31 VE 
ABD’DE İSE 6 ETkİnLİğE 
İMzA ATTı.

GEnEL SEkrETErLİk 
TArAfınDAn OrGAnİzE 
EDİLEn BİLGİLEnDİrME 
SEMİnErLErİ, 
AnADOLU’nUn HEr 
köŞESİnE ULAŞAn 
MAkİnE SEkTör 
TOPLAnTıLArı, ıı. Ar-
GE PrOjE PAzArı, 2023 
İHrACAT STrATEjİSİ 
ETkİnLİkLErİ GİBİ 87 
fAALİYET İLE TürkİYE 
MAkİnE İHrACATının 
GELİŞİMİ AÇıSınDAn 
önEMLİ ADıMLAr ATıLDı.

12 YıL İÇİnDE 39 
TİCArET HEYETİ 
İLE Türk MAkİnE 
SEkTör TEMSİLCİLErİ, 
DEVLETİMİzİn En üST 
DüzEY YETkİLİLErİYLE 
BİrLİkTE DünYAnın 
DörT Bİr YAnınDA, 
POTAnSİYEL 
MüŞTErİLErİ İLE 
BULUŞTU.

EkOnOMİ BAkAnLığı 
kOOrDİnATörLüğünDE 
VE GEnEL SEkrETErLİk 
OrGAnİzASYOnUnDA 
12 YıL İÇİnDE 62 ALıM 
HEYETİ PrOGrAMı 
DüzEnLEnDİ. BU ALıM 
HEYETLErİ SAYESİnDE 
YüzLErCE YABAnCı 
fİrMAnın ALıCıSı Türk 
MAkİnE fİrMALArı İLE İŞ 
BAğLAnTıLArı kUrDU.

MAkİnE  İHrACATÇıLArı 
BİrLİğİ üLkEMİzDE 
MAkİnE SEkTörünün, 
kAMUOYUnDA 
BİLİnİrLİğİnİn ArTMASı, 
fArkLı SEkTörLErLE 
İŞBİrLİkLErİnİn 
GELİŞTİrİLMESİ, 
DEVLET kADEMESİnDE 
fArk EDİLMESİ, 
LOBİ kABİLİYETİnİn 
GELİŞMESİ İÇİn 517 
TOPLAnTı, SEMİnEr VE 
kOnfErAnS DüzEnLEDİ.

80 86 87 39 62 517
12 yılda 900’ün üzerinde eTkinlik
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maiB’in bünyesinde kurulan makine Tanıtım Grubu yurt içinde ve yurt dışında 
Türk makinesinin ulaştığı kalite seviyesini, becerilerini ve avantajlarını reklam 
kampanyaları, fuar katılımları, toplantılar, konferanslar ve daha bir çok etkinlik ile 
sekiz yıldır tanıtmaya devam ediyor.

Türk MAkİnE SEkTörü 
MTG İLE EMİn ELLErDE
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Makine Tanıtım Grubu (MTG), 
MAİB Yönetim Kurulu tara-
fından 2007 yılında kurula-
rak faaliyetlerine başladı. 

MAİB Yönetim Kurulu üyeleri arasından 
seçilen MTG yöneticileri, makine sek-
törünü yurt içinde ve yurt dışında daha 
etkin bir şekilde tanıtabilmek için çalış-
malar düzenliyor. Fuar katılımları, top-
lantılar, reklam kampanyaları, seminer-
ler gibi etkinliklerle makine sanayisinin 
tanıtımına ilişkin etkinlikler yapan MTG 
bugüne kadar onlarca ülkede çok sayıda 
tanıtım faaliyetine imza attı.

Mtg reklaMları dünyanın 
dört Bir yanında 
Makine Tanıtım Grubu, Türk makine-
si ile ilgili algıyı güçlendirmek ve yerli 
makinelere talebi artırmak amacıyla ilk 
olarak yurt içinde tanıtım kampanyaları 
yaptı. Ülkemiz iş dünyasının öncü isim-
leri Türk makine sanayisine destek vere-
rek MTG’nin tanıtım kampanyası için ka-
mera karşısına geçti. İş dünyasının tem-
silcileri aynı ortak mesajları verdi: “Türk 
makineleri kalitelidir” ve “Türk makine-
leri Tıkır Tıkır çalışıyor.” Yurt içindeki ta-

nıtım kampanyasının ardından uluslara-
rası reklam kampanyaları başladı. “Tıkır 
Tıkır” reklam kampanyası dünyanın dört 
bir yanını dolaştı. “Tıkır Tıkır” Türk ma-
kinelerinin yurt dışındaki sesi oldu. Söz 
konusu reklam kampanyasının ardından 
yeni sloganlar ve temalarla yoluna de-
vam eden MTG, bu kez  “You are in good 
hands – Emin ellerdesiniz”  konsepti ile 
potansiyel ve hedef pazarlarda tanıtım 
kampanyaları yaptı. Yurt içinde de sek-
törün dayanışması ve gücünün artması 
için çok sayıda toplantı ve seminer dü-
zenleyen MTG, Türk makine sektörünün 
yükselen değeri oldu.

Mtg 2014 yılında da dünyanın 
en PreStiJli fuarlarına katıldı
Dünyanın en prestijli fuarları arasın-
da gösterilen Technishow-Endüstriyel 
Üretim Teknolojileri Fuarı, Hannover 
Sanayi Fuarı, Fabtech- Makine ve 
Ekipmaları Fuarı, Mecanica-Takım 
Tezgahları Fuarı, MDA-Otomasyon Fuarı, 
AMB-Metal İşleme Fuarı, Industrial 
Processing-Makine ve Ekipmanları 
Fuarı,  Euroblech-Sac İşleme Fuarı, 
FMB-Makine Sanayi Tedarikçi Fuarı, 
EIMA-Tarım Makineleri Fuarı, Bauma 

China-İş ve İnşaat Makineleri Fuarı, 
BIG 5-İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı, 
Machine Tool Indonesia-Metal İşleme 
Teknolojileri Fuarı’nda MTG’nin yaygın 
tanıtım kampanyaları sayesinde Türk 
makine sektörünün kalitesi ve üretim 
kabiliyetleri tanıtıldı.

Mtg neler yaPıyor ?
MTG, yurt içinde ve yurt dışında sektö-
rün tanıtımı ve ihracatın artırılmasına 
yönelik reklam ve iletişim faaliyetleri 
gerçekleştiriyor. Yurt içi ve yurt dışında 
fuar, ticaret ve alım heyeti organizasyon-
ları düzenliyor. Makine Sanayii Sektör 
Platformu üyesi dernek, birlik, oda ve 
OSB’lerin sektörel proje ve faaliyetleri-
ne maddi destek sağlamak da MTG’nin 
faaliyetleri arasında. Ayrıca Türk makine 
üreticisi ve ihracatçıları ile yurt dışındaki 
önemli alıcılar arasında etkileşimi sağ-
lamak ve işbirliği imkanları yaratmak, 
üyelerden gelen proje tekliflerini ince-
leyerek sonuçlandırmak, Türk makine 
sektörünün ve sanayisinin tanıtımı ama-
cıyla yayınlar çıkarmak, sektörün gelişi-
mine yönelik stratejiler belirlemek üzere 
pazar araştırmaları yapmak MTG’nin ça-
lışmalarından bazıları.
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MAkfED’İn MİMArı:
MSSP

makine sektöründeki alt grupları temsil eden bütün birlik, oda, dernek ve 
OsB’lerden oluşan 31 üyesi ile makine sanayii sektör Platformu en geniş katılımlı 
sivil girişim olarak sektörün gücüne güç kattı. mssP, makine Federasyonu’nun 
(makFed) mimarı oldu. 

M akine  Sanay i i  Sektör 
Platformu (MSSP); Türk 
makine imalatı sektörü-
nün, diğer yan sektörler 

ile beraber ilerlemesine ve kalkınması-
na katkıda bulunma amacıyla 17 Ocak 
2007 tarihinde kuruldu. MSSP’in alt 
sektörleri temsil eden bütün birlik, oda, 
dernek ve OSB’lerden oluşan toplam 
31 üyesi bulunuyor. MAİB’in destekleri 
ile dernek başkanları düzeyinde yapılan 
ilk toplantıyla birlikte platformun çalış-
ma ilkeleri ve kuruluş protokolü imzaya 
açıldı. MAİB’in sektörel derneklere ger-
çekleştirdiği ziyaretleri de içeren yoğun 
bir temas trafiğinden sonra protokole 

imza koyan 22 dernek, birlik, oda ve OSB 
5 Kasım 2007’de İstanbul’da bir araya 
geldi ve platformun kuruluşunu ilan etti.
MSSP; makine sanayisi ile ilgili tüm 
sektörel politika ve uygulamaların oluş-
ması, AB entegrasyon sürecindeki sek-
törün yan sanayisi ile birlikte gelişerek 
küresel rekabette güçlenmesinde etkin 
rol oynamak, sektörel kuruluşları geniş 
ve demokratik bir katılımla bünyesinde 
toplayarak bir üst örgütsel birliktelik 
sağlanması için oluşturuldu.

MSSP’nin üyelerine Verdiği 
deStekler
MSSP kurulduğu 2007 yılından bu ya-

na üyelerine maddi destekler sağlıyor. 
Bu destekler sayesinde MSSP üyeleri 
sektörleriyle ilgi uluslararası toplantıla-
ra katılıyor ya da toplantılar düzenliyor. 
Ayrıca MSSP; AB üst dernek, federasyon 
ve konfederasyonlarına üye olan dernek, 
birlik, oda ve OSB’lere ilgili etkinlikleri ta-
kip etmesi için fon oluşturuyor. Bilimsel 
kongreler düzenlemek, yabancı uzmanlar 
tarafından verilmek üzere makine tasarı-
mına yönelik eğitim kursları organize et-
mek, teknik yayın basmak, sektörle ilgili 
referans eserlerin, kaynak ve yayınların 
çevirilerini yapmak gibi çok sayıda faaliyet 
yürüten MSSP; MAKFED’in kurulmasını 
sağlayarak görevini tamamlamış oldu.
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AMBALAj MAkİnECİLErİ DErnEğİ (AMD)

ArAÇ VE ArAÇüSTü EkİPMAn VE İŞ MAkİnALArı 
ürETİCİLErİ BİrLİğİ DErnEğİ (ArüS-DEr)

ELEkTrİkLİ VİnÇ İMALATÇıLArı BİrLİğİ 
DErnEğİ (TEVİD)

İMES SAnAYİ SİTESİ

İŞ MAkİnALArı MüHEnDİSLErİ BİrLİğİ 
(İMMB)

AnADOLU Un SAnAYİCİLErİ DErnEğİ (AUSD)

ASAnSör VE YürüYEn MErDİVEn 
SAnAYİCİLErİ BİrLİğİ (AYSAD)

EnDüSTrİYEL OTOMASYOn SAnAYİCİLErİ 
DErnEğİ (EnOSAD)

İSTİf MAkİnALArı DİSTrİBüTörLErİ VE 
İMALATÇıLArı DErnEğİ (İSDEr)

kAzAn VE BASınÇLı kAP SAnAYİCİLErİ 
BİrLİğİ (kBSB)

AkıŞkAn GüCü DErnEğİ (AkDEr)

AnADOLU ASAnSörCüLEr DErnEğİ 
(AnASDEr)

BAğLAnTı ELEMAnLArı SAnAYİCİ VE 
İŞADAMLArı DErnEğİ (BESİAD)

TürkİYE İŞ MAkİnALArı DİSTrİBüTörLErİ 
VE İMALATÇıLArı BİrLİğİ (İMDEr)

İkLİMLEnDİrME, SOğUTMA, kLİMA 
İMALATÇıLArı DErnEğİ (İSkİD)

MSSP’ye üye Birlik, oda, dernek Ve oSB’ler
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MAkİnE VE AkSAMLArı İHrACATÇıLArı 
BİrLİğİ

PLASTİk SAnAYİCİLErİ DErnEğİ 
(PAGDEr)

SAkArYA MAkİnA 
İHrACATÇıLArı BİrLİğİ

TEkSTİL MAkİnE VE AkSESUArLArı 
SAnAYİCİLErİ DErnEğİ (TEMSAD)

TOBB MAkİnE SEkTör MECLİSİ BAŞkAnLığı

TürkİYE MErMEr DOğALTAŞ VE 
MAkİnALArı ürETİCİLErİ BİrLİğİ (TüMMEr)

OSTİM OrGAnİzE SAnAYİ BöLGESİ

SAğLık GErEÇLErİ ürETİCİLErİ VE 
TEMSİLCİLErİ DErnEğİ (SADEr)

MAkİnA MüHEnDİSLErİ ODASı (TMMOB-
MMO)

TüM ASAnSör SAnAYİCİ VE İŞADAMLArı 
DErnEğİ (TASİAD)

Türk POMPA VE VAnA SAnAYİCİLErİ 
DErnEğİ (POMSAD)

MAkİnA İMALATÇıLArı BİrLİğİ (MİB)

önCü SAnAYİCİ VE 
İŞADAMLArı DErnEğİ

Türk TArıM ALET VE MAkİnELErİ 
İMALATÇıLArı BİrLİğİ (TArMAkBİr)

SAkArYA İLİ 2.OrGAnİzE SAnAYİİ BöLGESİ 
MüTEŞEBBİSLErİ DErnEğİ

TüM TıBBİ CİHAz ürETİCİ VE TEDArİkÇİ 
DErnEkLErİ fEDErASYOnU (TüMDEf)

MSSP’ye üye Birlik, oda, dernek Ve oSB’ler
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MAkİnE İMALAT SEkTörünDE 
örGüTLEnMEnİn zİrVESİ: 
MAkfED
makine imalat sektörü, makine sanayi sektör Platformu (mssP) çatısı altındaki 
birlikteliğini federasyona dönüştürdü. makinenin farklı alt sektörlerini temsil eden 
14 dernek, 22 kasım 2014’te attıkları imzalarla ve 28 kasım’da yaptıkları başvuruyla 
makFed’i kurdu. Böylece, tabandan başlayan örgütlenme hamlesi zirveye 
ulaştırılmış oldu.

MAKFED, 28 Kasım’da İl 
Dernekler Müdürlüğüne 
yapılan resmi başvuruyla 
tüzel kişiliğine kavuşarak 

resmen kuruldu. Makine İhracatçıları 
Birliğinin (MAİB) destekleriyle, Ocak 

2007’de kurulan MSSP, zaman içinde 
sayıları 31’e ulaşan dernek, birlik ve 
odadan müteşekkil üyesi ile düşünsel 
bir platformdan öte, bir federasyonun 
üstlenebileceği birçok görevi yürütmüş 
ve sektörün ortak bir dile ve kültüre 

kavuşmasına önemli katkı sağlamıştı. 
7 yıllık geçmişinde, sektörü yurt için-
deki birçok zeminde temsil etmiş bu-
lunan MSSP, ortak sorunlar ve çözüm-
leri üzerine yaptığı çalışmalarla kamu 
nezdinde önemli bir muhatap olmuş, 
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sektörel stratejilerin hazırlanmasında 
üyeleri ile birlikte topyekün görevler 
üstlenmişti.
Öte yandan, MSSP, olgunlaşmasını ta-
mamlamış makine segmentlerinde 
örgütlenmeye önderlik etmiş, mevcut 
derneklerin büyümesine, etkinlikleri-
nin artmasına ve uluslararası temsilde 
güçlü hale gelmelerine destek sağla-
mıştı. Bu zaman zarfında, MAKFED ku-
rucuları içinde de yer alan 11 dernek, 
15 AB federasyonunda ülkemizi ve sek-
törümüzü temsil eder, yönetimlerinde 
görev alır, hatta başkanlıklarını üstlenir 
hale gelmişlerdi.
MAKFED’in kuruluş amacı, Türk makine 
imalatı sektörünün, diğer yan sektörler 
ile beraber ilerlemesine ve kalkınması-
na katkıda bulunmak, makine sanayisi 
ile ilgili tüm sektörel politika ve uygu-
lamaların oluşmasında, sektörün yan 
sanayii ile birlikte gelişerek küresel 
rekabette güçlenmesinde etkin rol oy-
namak, sektörel kuruluşları geniş ve 
demokratik bir katılımla dayanışma ve 
işbirliğine açık bir tutum ve sektörel 
bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem 
anlayışı içinde bünyesinde toplayarak:
• Üye dernekler ve mensupları arasında 

mesleki birlik, yardım, sosyal daya-
nışma, uyum ve disiplini geliştirmek,

• Kanunların öngördüğü çerçevede, in-
san sağlığı ve kamu yararına hizmet 
ölçütlerini göz önünde bulundurarak, 
üye dernekler ve bunlara üye meslek 
mensuplarının hak ve menfaatlerini 
korumak,

• Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini 
geliştirmektir.

Federasyonun temel ilkesi, üye dernek-
ler ve bunlara üye meslek mensupları 
arasında var olan dayanışmayı en üst 
seviyeye çıkarmak olarak belirlendi. Bu 
ilke çerçevesinde, tüm üye dernekler ve 
bunların mensupları, sektörel görev ve 
sorumluluklarını icra ederken bireysel-
likten, özel amaç ve çıkarlardan
uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt et-
ti. MAKFED’in altı ay içinde yapacağı 1. 
Genel Kuruluna kadar, Geçici Yönetim 
Kurulu Başkanlığına Kutlu Karavelioğlu 
(POMSAD), Başkan Yardımcılığına 
Hüseyin Semerci (PAGDER), Sayman 
Üyeliğine Şenol Önal (TARMAKBİR), 
Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sefa 
Targıt (AYSAD) ve Halil Tamer Öztoygar 
(İMDER) seçildi. Federasyonun merkezi-
nin ise Ankara olması kararlaştırıldı.

süleyman kara akışkan Gücü derneği (akder) yönetim kurulu üyesi

nayim dereli araç Ve araçüstü ekipman Ve iş makinaları üreticileri  
 Birliği derneği (arüsder) yönetim kurulu Başkanı

sefa Targıt  asansör ve yürüyen merdiven sanayicileri Birliği (aysad)  
 yönetim kurulu Başkanı 

Uğur karaduman Bağlantı elemanları sanayici Ve işadamları derneği  
 (Besiad) yönetim kurulu Başkanı

önder Bülbüloğlu elektrikli Vinç imalatçıları Birliği derneği (TeVid)   
 yönetim kurulu Başkan yardımcısı

naci şahin iklimlendirme, soğutma, klima imalatçıları derneği (iskid)  
 yönetim kurulu Başkanı

ender akbaytogan istif makinaları distribütörleri Ve imalatçıları derneği  
 (isder) yönetim kurulu Başkanı

ali eren kazan Ve Basınçlı kap sanayicileri Birliği (kBsB)   
 yönetim kurulu üyesi 

adnan dalgakıran makine imalatçıları Birliği (miB)

hüseyin semerci Plastik sanayicileri derneği (PaGder)    
 yönetim kurulu Başkanı

adil nalbant  Tekstil makine Ve aksesuarları sanayicileri derneği  
 (Temsad) yönetim kurulu Başkanı 

kutlu karavelioğlu Türk Pompa Ve Vana sanayicileri derneği (POmsad)  
 yönetim kurulu Başkanı

şenol önal Türk Tarım alet Ve makineleri imalatçıları Birliği   
 (TarmakBir) yönetim kurulu Başkanı

halil Tamer öztoygar Türkiye iş makinaları distribütörleri Ve imalatçıları Birliği  
 (imder) yönetim kurulu Başkanı

MAkfED kUrUCU üYELErİ

MAkfED’İn kUrUCU üYESİ OLAn
14 DErnEk
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MAkİnELErE DEğEr 
kATAn MArkA: 
TUrQUM
maiB’in hayata geçirdiği TUrQUm projesi Türkiye makine sektöründe markalaşma 
adına yapılan ilk çalışma oldu. Türk Patent enstitüsü tarafından garanti belgesi olarak 
tescil edilen TUrQUm sayesinde Türk makinelerine uluslararası pazarlarda duyulan 
güven gün geçtikçe artıyor.

T ürk makinecilerinin uluslara-
rası pazarlarda kalite imajını 
ve algısını güçlendirmek 
için oluşturulan TURQUM 

markası, satış sonrası hizmetleri 
geliştirmek, ürüne özgü garanti 
süreleri belirlemek ve firmala-
rın kurumsallaşmasına katkı 
sağlamak için geliştirildi.

turQuM’lu olan 
KAZAnır
MAİB’e başvuran firmaların 
çeşitli denetimlerden geç-
mesinin ardından hak kazan-
dığı TURQUM markası üretici 
firmaların markalarının yanına 
monte edilerek değerlerine değer 
katmaktadır. İhracatı yapılan Türk 
makinelerinde güven ve kalite algısını 
pekiştirmek amacını güden TURQUM 

markasına sahip 26 firmaya her yıl yeni-
leri eklenmektedir.

TURQUM markası, kalitesi ile olum-
lu yönde farklılık yaratarak yurt içi 

ve yurt dışı pazarlarda müşteri 
tarafından kolaylıkla tanınan, 
tercih edilen, kalitesi ve adre-
si belli, güvenilir ürün imajıyla 
ortak bir marka (logo) niteliği 
taşıyor. Bu markanın işleyiş 
mekanizması, sadece son 
ürünün test ve kontrolüne yö-
nelik bir sistem olmayıp, aynı 
zamanda üreticinin tüm üre-
tim sisteminin belli bir yeterli-

lik ve kalitede olmasını öngören 
tarafsız ve sistematik bir yakla-

şımdır. TURQUM ürün uygunluk 
markasını taşıyan ürünler, makine 

sektöründe etkin bir kalite düzeyini 
garanti eder.

AkYAPAk MAkİnA SAn. TİC. LTD. ŞTİ.
ALfA MAkİnA kAzAn SAn. A.Ş.
ÇAkMAk VİnÇ SAn. VE TİC. A.Ş.

ÇESAn YükSEk kALİTELİ ÇELİk SAn. A.Ş. 
DALGAkırAn BASınÇLı HAVA MAkİnALArı TİC. VE SAn. A.Ş.

DİrİnLEr MAkİnE SAn. VE. TİC. A.Ş.
DİrİnLEr SAn. MAk. EnD. VE TİC.A.Ş

DOğUŞ VAnA LTD. ŞTİ.
Ekİn EnDüSTrİYEL ıSıTMA - SOğUTMA SAn. TİC. LTD. ŞTİ.

EkOMAk EnDüSTrİYEL kOMPrESör MAkİnE SAn. VE TİC. A.Ş
EkOMAk EnDüSTrİYEL kOMPrESör VE MAkİnA SAn. VE TİC. A.Ş.

ErEnSAn ıSı TEknİğİ SAn. VE TİC. A.Ş
ErMAkSAn MAkİnA SAn. VE TİC. A.Ş.

GEnÇ DEğİrMEn SAn. TİC. AŞ. 
GöÇMAkSAn LTD. ŞTİ.

HİDrOkOn kOnYA HİDrOLİk MAkİnA SAn. LTD. ŞTİ.

HİDrOMEk HİDrOLİk MEkAnİk MAkİnE İMALAT SAn. VE TİC. A.Ş.
ıSıSO ıSıTMA SOğUTMA kLİMA SİSTEMLErİ İMALAT SAn.
kArMETAL SAn. VE TİC. LTD. ŞTİ.
kM küMSAn VİnÇ SİSTEMLErİ A.Ş. 
kOnSAnTAŞ kOnYA DöküM MAkİnA SAn. VE TİC. A.Ş.
LAYnE BOWLEr POMPA SAn. A.Ş.
MEkA BETOn SAnTrALLErİ İMALAT SAn. VE TİC. A.Ş.
nETMAk METAL MAkİnA SAn. TİC. LTD. ŞTİ.
öz-kAn MAkİnA ELEMAnLArı SAn. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TErMO ıSı SİSTEMLErİ TİC. VE SAn. A.Ş.
UğUr MAkİnE SAn. TİC. LTD. ŞTİ.
üÇGE DrS. DEPO rAf SİSTEMLErİ PAz. SAn. VE TİC. A.Ş.
ünTES ıSıTMA kLİMA SOğUTMA SAn. VE TİC. A.Ş.
VAnSAn SAn. VE TİC. A.Ş.
VİnÇSAn VİnÇ SAn. VE TİC. A.Ş.
YıLMAz PVC VE ALİMünYUM İŞLEME MAkİnELErİ SAn. TİC. LTD. ŞTİ.

turQuM Markalı firMalar
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OSO İLE kAzAn-kAzAn 
STrATEjİSİ

makine ihracatçıları Birliği tarafından Türk makine sektöründe imalatçı-ihracatçı 
niteliğinde faaliyet gösteren firma ve temsilcilerin bir araya gelerek 2005 yılında 

oluşumunu başlattığı, bugün itibari ile imalat sanayisinde birçok sektörü kapsayan 
geniş tabanlı bir satın alma organizasyonu olan OsO, Türk sanayicisinin global arenada 

sürdürülebilir rekabet gücünü destekleyen saygın ve lider bir organizasyon olmayı 
hedefliyor.

OSO 2005 yılının ikinci yarısında 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 
desteği ile Makine İhracatçıları 
Birliği’nin (MAİB) öncülüğünde 

pilot proje olarak makine sektöründe 
imalatçı-ihracatçı niteliğinde faaliyet 
gösteren firma ve temsilcilerin bir ara-
ya gelerek oluşturduğu geniş tabanlı 
bir satın alma organizasyonudur. Türk 
İmalat Sanayi’sinde girdi maliyetlerinin 
yüksekliği temel sorunlardan biridir. 
Küçük, orta ve mikro ölçekli çok sayıda 
firmanın oluşturduğu dağınık bir yapı-
ya sahip olan imalat sanayisinde uy-
gulanamayan ölçek ekonomisi, yüksek 
seviyelerde seyreden girdi maliyetleri 
ile firmalarımızı karşı karşıya bıraktı-
ğından, imalatçı firmalar yurtdışı reka-
bette zorlanmaktadır. Oysa üreticilerin 
imalatlarını gerçekleştirmeleri için ge-
rekli olan malzeme ve hizmetler konso-
lide edildiğinde ortaya çıkan miktarlar, 
tedarikçiler ile yan sanayinin anlamlı fi-
yat ıskontoları sunabileceği bir seviyeye 
yükselebilmektedir. Bu noktada çözüm 
üretecek bir proje olarak devreye soku-
lan OSO, imalat sanayisinin alımlarının 
tek bir merkezde toplanmasından el-
de ettiği yüksek pazarlık gücü ile girdi 
maliyetlerini minimize ederek, ölçek 
ekonomisine entegrasyonu sağlamada 
yardımcı bir mekanizma görevini üst-
lenmektedir. 

kazan kazan StrateJiSi
OSO aynı zamanda, imalat sektöründe-

ki değişimleri anında ortaklarına ak-
tararak onlara, stratejilerini çevresel 
gelişmelere göre revize etme imkanı 
sağlayan ve teknolojik ilerlemeleri iş 
süreçlerine uyarlamalarını özendire-
rek geliştirilen bir bilgi portalı niteli-
ğindedir. Her geçen gün hızla büyüye-
rek sektörde önemli bir cazibe merkezi 
haline gelen organizasyonun firma ve 
dernek bazında ortak sayısı 2014 sonu 
itibariyle 100’ü aşmıştır. 
OSO sahip olduğu alt yapı ve tecrübele-
ri 2008 yılının ortalarına doğru, sadece 
makine ve imalat sektöründe değil, di-
ğer tüm sektörlere de aktararak, yeni bir 
strateji ile üyelik sistemini başlatmış ve 

yine sektörünün önde gelen firmalarıyla 
500’ü aşan üyelik portföyüne ulaşmıştır. 
Temelde, ortaklarının teknik malzeme, 
üyelerinin ise hizmet kalemlerinden ya-
rarlanabildiği 30’u aşkın anlaşma 40’a 
yakın tedarikçi firma ile sistemde yerini 
almıştır. Bunun yanı sıra yeni tedarik ka-
lemleri için yürütülen çalışmalar da de-
vam etmektedir. 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve gelişen 
satın alma portföyüne sahip olan OSO, 
ortakları, üyeleri ve tedarikçileri arasın-
da kurduğu “kazan – kazan” stratejisi ve 
geliştirdiği yeni projeleri ile sağlayacağı 
faydalarla büyük ses getirmeye devam 
ediyor.
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SEkTörün YEDİ YıLLık 
ArŞİVİ: MOMEnT EXPO
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T ürk makine imalat sektörü 
gündeminde yer alan geliş-
meleri, firma tanıtımları ve 
araştırma yazılarıyla bera-

ber makine alt sektörlerini inceleyen 
kapak konuları, geniş bir yelpazede 
ele aldığı röportajları ve dikkat çeken 
makine tarihi çalışmalarıyla Moment 
Expo, her ay kesintisiz olarak sektörün 
buluşma noktası olmaya devam ediyor. 

Mayıs 2008’de yayın hayatına başlayan 
Moment Expo yedinci yaşını geride bı-
rakıyor. Birlik üyesi firmalara, kamu 
kurumlarına ve makine sektörü der-
neklerine her ay ücretsiz dağıtılan ve 
7 bin 500 adet basılan dergimizin en 
önemli misyonu, yerli makine üretici-
lerini aynı yayın organında buluştura-
rak bir platform görevi görmektir.

80. Sayı yayınlandı
Moment Expo’da yedi yıldır her ay birbi-
rinden farklı kapak konularıyla makine 
üretiminin alt sektörlerine ışık tutulu-
yor. Bugüne kadar makine ihracatının 
gerçekleştiği 75 alt sektör hakkında bil-
gilerin yer aldığı kapak konularında yüz-
lerce firmanın görüşüne yer verildi. 

150’den fazla firMa tanıtıldı
Firma tanıtımlarında ise toplam 180 fir-
ma yer aldı. Okuyucularımızı bilgilendir-
mek adına gerçekleşen tanıtımlarımıza 
makine sektöründe faaliyet gösteren 
her alt sektörden önemli firmalar ka-
tıldı. Firmaların imalathanelerinden, 
yeni çıkan ürünlerine, yapılanmasından, 
gelecek hedeflerine kadar geniş bir yel-
pazede ilgili kişilerle sektör sorunları 
konuşuldu.
Problemlerin çözümü için alınması ge-
reken tedbirler hakkında da beyin fırtı-
nasının yaşandığı röportajlarımız okuyu-
cularımızın ilgisini çekmeye devam edi-
yor. Türkiye’nin dört bir yayına dağıtılan 
ve internette de www.moment-expo.com 
web adresinde ziyaret edilebilen dergi-
miz, bugüne kadar on binlerce okuyu-
cuyla buluştu.

MSSP üyelerinin SeSi olduk
Makine Sanayii Sektör Platformu’na 
üye olan 31 üye kuruluş ile hem yüz 
yüze röportajlar gerçekleştirildi, 
hem de ilgili dernek, birlik ve sek-
törel kuruluşların haberlerine yer 
verildi. İlk yıllarda MSSP üyeleri ile 
yaptığımız söyleşilerimiz özellikle 

son üç yıldır MSSP Focus başlığı altın-
da genişledi. Ardından Yönetim Kurulu 

Başkanları ile görüşmeler gerçekleş-
tirdik. En az üç yetkili ile yaptığımız bu 
yuvarlak masa sohbetlerimiz üç ana 
çerçevede gerçekleştirildi. Alanında uz-
man bir akademisyen, söz konusu sek-
törde önde gelen bir firmanın üst düzey 
yöneticisi ve derneğin yönetim kurulu 
başkanının da olduğu MSSP Focus baş-
lıklı röportajlarımızda makine alt sek-
törlerinin sesini duyurduk. Son bir yıldır 
da yönetim kurulu başkanları ile söyle-
şilerimize devam ediyoruz. Makine sek-
tör dergiciliğinde ilk kez gerçekleştiri-
len bu yöntemle her ay bir alt sektörde 
önemli isimleri karşı karşıya getirerek 
aynı zamanda işbirliği kurmalarını sağ-
ladık.

Sektörün Bilgi kaynağı olMak 
için çalıştık
Sektörde önemli isimlerin makalelerini 

yayınlandık. Ar-Ge ve inovasyon konu-
sundan, Türkiye’deki laboratuvarlara 
kadar uzman kişilerin görüşlerini oku-
yucularımızla paylaştık. Merak edilen 
konular hakkında dokümanlar yayınla-
yarak yardımcı bir kaynak olma görevini 
üstlendik.

dünya, iHracatçıların ayağına 
geldi
Türkiye makine sektöründeki firmalar 
günümüzde yüzlerce ülkeye ihracat ya-
pıyor. Dünya ticaretinde önemli ülkeleri 
ihracat ağına katan firmaların her daim 
yanında olduk. Moment Expo’da bugüne 
kadar 72 farklı ülkenin makine sektörü-
nün tanıtımı yapıldı. Ülke tanıtımlarında 
üretim kapasitemiz ve ihracat rakam-
larımızla söz konusu ülkenin ithalat 
rakamları araştırıldı. Hem bahsi geçen 
ülkeye ihracat yapmak isteyen firmalar 
için merak ettiği her şeyi öğrenebilece-
ği, tablolarla rakamsal değerlerin an-
latıldığı yazılar yayınladık, hem de her 
ay farklı ülkelerin tanıtıldığı yazılarda 
350’yi aşkın firmanın görüşlerine yer 
verildi.

Makine tariHine Bakış
Türk makine sektörü tarihinde, alanın-
da ilkleri gerçekleştiren girişimciler ve 
mühendislerle vardır. Ancak bu isimleri 
ve ürettiği makineleri öğrenmek maale-
sef çok güç. Moment Expo ailesi olarak 
her ay hem Türkiye’den, hem de dün-
yadan insanlığın refahı için çok önemli 
teknoloji gelişmelerini sağlayan değerli 
isimleri araştırdık. Birbirinden ilginç ba-
şarı hikayelerinden makine tarihinde iz 
bırakan onlarca isim ve buluş araştırıldı. 
Her sayımızda makine tarihinde farklı bir 
dönemi aydınlatan yazılarımız, sektörde 
belge niteliğine ulaştı.
Üniversitelerde haber değeri taşıyan ge-
lişmelerden, geleceğin girişimcileri ve 
makine mühendisleri olma yolunda iler-
leyen minik öğrencilere, sektörün ba-
şarılı kadınlarının röportajlarından özel 
sektör ve kamu kurumlarının üst düzey 
yöneticileri ile röportajlara kadar çok sa-
yıda haber yayınladık.
Makine İhracatçıları Birliği ve Makine 
Tanıtım Grubu’nun faaliyetlerini adım 
adım takip edip okuyucularımıza duyur-
duk. Okuyucularımızı makine sektöründe 
yaşanan tüm olaylardan haberdar ettik.
2015 yılında da 2014 yılında olduğu gibi 
makine üreticileri ve ihracatçılarının bil-
gilenmesi ve gelişmesi için Moment Expo 
ekibi olarak üzerimize düşen sorumlu-
lukları eksiksiz olarak yerine getireceğiz.
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Türk makine sektörüne 50 yıl ve 
üzeri süreden bu yana hizmet veren 

firmaların anlatıldığı “makine hikayeleri 
50 +” kitabının üçüncüsü 2015 yılının 

ilk aylarında yayınlanacak. makine 
hikayeleri ile başlayan kitap serisi 

“makine hikayeleri 50+”nın üçüncüsünün 
yayınlanması ile dört kitaba ulaşacak. 

Makine İhracatçıları Birliği tarafından 2012 yılında ya-
yınlanan ve büyük ilgiyle karşılanan “Makine Hikayeleri” 

kitabının devamı “Makine Hikayeleri 50+” sektörün beğeni-
sine sunulmuştu. Makine Hikayeleri serisinin ikinci kitabı 

olan “Makine Hikayeleri 50+”da, 50 yıl ve üzeri süreden 
bu yana Türk makine sektörüne hizmet vermiş firmaların 

hikayeleri işleniyordu. 2014 yılının ilk aylarında ise Makine 
Hikayeleri 50+’nın üçüncü kitabı yayınlanacak. Mümkün 
olduğunca firma kurucularıyla görüşülerek hazırlanan 

“Makine Hikayeleri 50+”nın üçüncü kitabında firmaların 
başarıları, başarısızlıkları; mutlulukları, üzüntüleri; hayal 

kırıklıkları ve umutları öykü tadında okuyucuya aktarılıyor. 
İmkansızlıklar içinde var olma savaşı vermiş, var olmayı ba-
şarmış ve modern Türkiye’nin temellerini atmış bu firmala-
rın hikayelerini okurken, kendi serüvenlerinizle özdeşleşen 

anılar da bulacaksınız. 

MAkİnE HİkAYELErİ 
SErİSİ DEVAM EDİYOr
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japonya, Singapur ve Malezya ile 
kısa süre içinde serbest ticaret an-
laşmaları imzalanacağını aktaran 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 

bu ülkelerle Avrupa Birliği’nden daha 

önce serbest ticaret anlaşmaları im-
zalanabileceği söyledi.Söz konusu zi-
yarette 8 Ocak’ta Japonya’da JETRO 
organizayonu ile kahvaltı iş forumu, 9 
Ocak’ta Singapur’da Singapore Business 

Federation ortaklığı ile Türkiye-Sinagpur 
iş forumu ve 10 Ocak’ta Malezya’da 
Matrade iş birliği ile Türkiye-Malezya 
iş forumu düzenlendi. Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin katıldığı söz konusu 

jAPOnYA, SİnGAPUr VE 
MALEzYA İLE SErBEST 
TİCArET AnLAŞMALArı 
İMzALAnıYOr
Başbakan recep Tayyip erdoğan’ın Japonya, singapur ve malezya’ya 
gerçekleştirdiği resmi ziyareti ile eş zamanlı olarak, ekonomi Bakanlığının 
koordinasyonunda, Türkiye ihracatçılar meclisi (Tim) ve Orta anadolu ihracatçı 
Birlikleri (OaiB) işbirliğiyle 6-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Ticaret ve 
müteahhitlik heyeti’ne 100’e yakın Türk firması katıldı.
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üç iş forumunda Türk ve ilgili ülke işa-
damları biraraya gelerek fikir alışveri-
şinde bulundu.

aB Ve JaPonya ile SerBeSt 
ticaret anlaşMaSı 
görüşMeleri Başladı
“Başbakanımızın talimatıyla Japonya, 
Singapur ve Malezya ile kısa sürede 
serbest ticaret anlaşmaları imzalaya-
cağız” diyen Nihat Zeybekci, Türkiye’nin 
Gümrük Birliği kapsamındaki serbest 
ticaret anlaşmaları sebebiyle üzüntü 
yaşadığını anımsattı. Zeybekci, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sizlerin de destekleri 
ve katkılarıyla öncü olacağız. Türkiye, 
Avrupa Birliği ve Japonya ile serbest ti-
caret anlaşması görüşmelerine başladı. 
Avrupa Birliği’nin yapısı gereği bunun 
en az dört yıl süreceğini tahmin ediyo-
ruz. 1 Haziran itibariyle görüşmelere 
resmen başlayacağız. İnşallah Avrupa 
Birliği’nden önce Japonya ve Türkiye 
arasında serbest ticaret anlaşması im-
zalanacak” şeklinde konuştu.

Malezya ile teknik detaylar 
taMaMlandı
Nihat Zeybekci, Singapur ile serbest ti-
caret anlaşması yapılmasına yönelik ça-
lışma başlattıklarını bildirerek sözlerine 
şöyle devam etti: “Başbakanımız temas-

ları sırasında ‘tüm fasıllarda serbest ti-
caret anlaşmasının imzalanmasını öngö-

rüyoruz ve teklif ediyoruz’ dedi. Singapur 
5,5 milyonluk nüfusuna rağmen dünya 
ticaretinde saygın bir yere sahip olan 
ülkelerinden biridir. Bu özelliği nedeniy-
le Singapur ile bütün alanları kapsayan 
serbest ticaret anlaşması yapılmasının 
önemli bir test olduğunu düşünüyorum. 
Onun için bugüne kadar hiçbir ülkeyle 
imzalamadığımız serbest ticaret an-
laşmasını uygulamaya geçirmek üzere 
Singapur ile resmi görüşmelerimizi baş-
lattık, Süreci çok kısa sürede tamam-
layacağımıza inanıyoruz.” Malezya ile 
de serbest ticaret anlaşması için teknik 
görüşmelerin tamamlandığını, nisan 
ayında iki ülke başbakanları tarafından 
bütün alanlarda serbestlik sağlayan ti-
caret anlaşmasının imzalanacağını bildi-
ren Nihat Zeybekci, “Bu alanlar açıldığı 
zaman Asya Pasifik Bölgesinde yaklaşık 
7-8 milyar dolarlık dış ticaret hacmimizi 
bir anda 10 katına çıkarma potansiyeli-
miz olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. 
Nihat Zeybekci, “Dünyanın 16’ncı büyük 
ekonomisi olan 250 ayrı gümrük bölge-
sine ihracat yapan bir ülke olmak son 
derece önemlidir. Türkiye tüm dünyada 
ecdadıyla ilgili başını öne eğecek hiçbir 
şey yaşamadı. Gurur duyulacak eserler 
bıraktı. Yolumuza emin adımlarla devam 
edeceğiz” dedi.
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AKDER’in 10. Olağan Genel 
Kurulu’nda Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevine seçilen 
Haydar Atılgan, yönetim ku-

rulunun görev yapacağı iki yıl boyunca 
hidrolik ve pnömatik sektörünün tem-
silcisi olan AKDER’i yurt içinde ve yurt 
dışında en iyi şekilde temsil etmeye ça-
lışacaklarını ifade etti. Atılgan, yeni dö-
nemde yönetim kurulunun; üniversite-
lerle işbirliğinin geliştirilerek, sektörün 
ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştiril-
mesi, Ar-Ge imkanlarının artırılıp akre-
dite laboratuarlar kurulması ve sektör-
deki ithal girdilerin yurt içinde üretilip 
ihraç edilebilir hale getirilebilmesi için 
sektörün yapılandırılması noktasında 
da çeşitli çalışmalar yapacağını vur-
guladı. AKDER’in faaliyet listesinde en 
büyük önemi eğitime verdiğini ve yeni 
dönemde de durumun değişmeyeceğini 
belirten Atılgan, “Ulusal Akışkan Gücü 

Eğitim Merkezi (UAGEM) bugüne kadar 
370 kişiye eğitim vermiş bir merkez. 
Eğitim merkezinin etkinliği yeni dö-
nemde artırılarak, şimdiye kadar des-
tek vermiş ve gelecekte de destek vere-
cek olan üyelerimiz yardımıyla hidrolik 
pnömatik sektörü için zengin bir eğitim 
kanalı olmaya devam edecek” dedi. Yeni 
yönetim kurulunun faaliyetleri arasında 
diğer bir önemli konunun da Avrupa 
hidrolik ve pnömatik derneklerinin üst 
kuruluşu olan CETOP ile ortak yürü-
tülen projeler olduğuna dikkat çeken 
Atılgan, CETOP ile uzun vadeli olarak 
yürütülen istatistik çalışmalarının daha 
sıkı bir şekilde ele alınacağının bilgisini 
verdi.

AkDEr’İn 10. OLAğAn 
GEnEL kUrULU 
GErÇEkLEŞTİrİLDİ
akışkan Gücü derneği (akder), 17 Ocak’ta istanbul’da gerçekleştirdiği 10. Olağan 
Genel kurulu ile 2014-2015 döneminde görev yapacak yönetim kurulunu seçti.

Haydar atılgan / yönetim kurulu 
Başkanı 

tunç atıl / Genel sekreter

arden arevyan / Üye 

Sepil uzun / Üye  

Süleyman kara / Üye

ibrahim güner / Üye 

Seda görgören / Üye

AkDEr  2014-2015
YönETİM kUrULU

Haydar atılgan
yönetim kurulu Başkanı
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AYSAD’ın 2014-2015 dönemi 
yönetim, denetim ve disiplin 
kurulu üyelerinin de belirlen-
diği olağan genel kurul top-

lantısı sonucunda, Sefa Targıt AYSAD 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 
tekrar seçildi. Genel Kurulda ayrıca ye-
ni kurulacak olan Makine İmalat Sanayii 
Dernekler Federasyonunda AYSAD’ın 
kurucu üye olarak yer alması da oybir-
liği ile kabul edildi. Toplantıda, AYSAD’a 
önemli hizmetlerde bulunarak uzun 

yıllar başkanlık görevini yürütmüş olan 
Tunç Timurkan’a Onursal Üyelik unva-
nıyla birlikte plaket takdim edildi. Yıl 
içinde AYSAD Bilirkişi Çalışmaları’na 
verdikleri katkılarından ötürü Ersan 
Barlas, Oğuzhan Bulgurluoğlu, Sedat 
Yıldız, Serkan Eriş ve Ali Sevinç’e de 
birer teşekkür plaketi verildi. Genel 
Kurulun dilek ve temenniler başlıklı bö-
lümünde ise; İSG, EN81-20/50 standar-
dı ile sektörü ilgilendiren çeşitli konular 
görüşüldü.

Sefa targıt / yönetim kurulu 
Başkanı 

aziz Bilge / Başkan Vekili

Sedat yıldız / Genel sekreter

arif Savaşal / Üye

H. oğuzhan Bulgurluoğlu / Üye 

rıza latif / Üye

ulvi kadakal / Üye

AYSAD  2014-2015
YönETİM kUrULU

Sefa targıt
yönetim kurulu Başkanı

AYSAD’ın 43. OLAğAn 
GEnEL kUrULU YAPıLDı

asansör ve yürüyen merdiven sanayicileri derneğinin (aysad) 43. Olağan Genel 
kurulu 23 Ocak’ta istanbul’da gerçekleştirildi.
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İSKİD’in Olağan Mali Genel Kurul 
Toplantısı 30 Ocak’ta Yıldız Teknik 
Üniversitesi  Hisarüstü Sosyal 
Tesislerinde düzenlendi. Yönetim 

Kurulu Başkanı Naci Şahin’in açılış ko-
nuşması ile başlayan toplantıda, İSKİD’in 
faaliyetleri ve hedefleri hakkında üyelere 
bilgi verildi. Derneğin 2013 yılı çalışma-
larını değerlendiren Naci Şahin, İSKİD’in 
kuruluşundan bu yana hedefleri arasın-
da yer alan ofis alımının gerçekleştiril-
diğini belirtti. Şahin ayrıca, kurumsal 
kimlik çalışmaları çerçevesinde İSKİD 
web sayfası ve logoların yenilenmesi 
konularında yapılan çalışmaları da ak-
tardı. Naci Şahin konuşmasında şunları 
kaydetti: “Türkiye’de her geçen yıl hızlı 
bir ihracat artışı gösteren iklimlendirme 
sektörü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 
yaşına gireceği 2023 yılında, toplam ih-
racat rakamı olarak hedeflenen 550 mil-
yar doların 25 milyar dolarını üstlenmeyi 
amaçlamaktadır. Türkiye ihracatının 

artırılması adına, iklimlendirme sektö-
rü için önemli bir katkı sağlayacağına 
inandığımız, amacı; eğitim, danışmanlık, 
yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faali-
yetleri olan Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Projesiyle ilgili çalışma-
lara devam ediliyor. Sektörün önde ge-
len sivil toplum kuruluşlarının katılı-
mıyla hazırlanan Türkiye İklimlendirme 
Sektörü Hedefler ve Stratejiler Belgesi, 
iklimlendirme sektörünün 2023 hedefle-
rinin oluşturulduğu ve bu hedeflere ula-
şacak stratejilerin geliştirildiği önemli 
bir doküman olarak kabul ediliyor. Bu 
belgenin önerdiği önemli stratejilerden 
birisinin de sektör firmalarının yetkin-
liklerinin ve uluslararası pazarlama ka-
biliyetlerinin artırılmasını, kümelenme 
yaklaşımı kullanarak sağlamalarıdır. 
İstanbul iklimlendirme sektörü firma-
larının İSKİD öncülüğünde başlattığı 
URGE Projesi, 2011 yılında kabul edilen 
Hedefler ve Stratejiler Belgesi’nin uygu-

lama adımlarından birisi olarak görülü-
yor. Ekonomi Bakanlığının 2010/8 URGE 
tebliğine göre hazırlanan projeye 37 fir-
ma katılıyor. Bütçesi 1 milyon 720 bin 
dolar olarak belirlenen ve yaklaşık üç yıl 
sürmesi planlanan projenin yüzde 75’i 
devlet desteği ile gerçekleştirilecek.”
Komisyon Başkanlarının 2013 yılı içinde 
gerçekleştirilen faaliyetleri sunmala-
rının ardından Yönetim ve Denetleme 
Kurulu faaliyetleri ayrı ayrı ibra edilerek 
2014 yılı bütçesi onaylandı. Toplantıda, 
kurulacak olan Makine İmalat Sanayii 
Dernekler Federasyonu’na kurucu üye 
olunması kararlaştırıldı ve katılımcı de-
legeler belirlendi. Toplantı sonrasında 
sektörün içinde bulunduğu son durum 
ve yaşadığı sorunlar tartışıldı. Olağan 
Genel Kurul, üyelerin 2014 yılı ile ilgili 
dilek ve temennilerin aktarılmasının ar-
dından düzenlenen kokteyl ile son buldu.

İSkİD’İn OLAğAn MALİ 
kUrULU YAPıLDı
iklimlendirme soğutma klima imalatçıları derneğinin (iskid) Olağan mali kurul 
Toplantısı 30 Ocak’ta istanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim ve denetleme 
kurulunun faaliyetleri ibra edilerek 2014 yılı bütçesi onaylandı.

naci şaHin
yönetim kurulu Başkanı
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Makine İhracatçıları Birliği 
tarafından hayata geçirilen 
“Türk Makine Sektörünün 
Örgütlenme Tarihi” kitabın-

da, birlik ve beraberlikle daha güçlü bir 
makine sektörü yaratmayı hedefleyen, 
sorunların üstesinden el birliğiyle gel-
meye çalışan Türk makine sektörü ör-
gütlerinin hangi zorlukları aşarak hayat 
bulduğunu, ne tür fedakarlıklarla o gün-
lerden bugünlere gelindiği gözler önüne 
seriliyor. 
Kitabın hazırlık aşamasında, Makine 
Sanayii Sektör Platformu’na üye 29 
dernek/birlik/odayla irtibata geçildi. 
Görüşme talebini olumlu karşılayan 25 
makine sektörü örgütünün kurucu yö-
netim kurulu başkanları, üyeleri aynı za-
manda da şu an görevi üstlenen yönetim 
kurulu başkanları ve üyeleriyle bir araya 
gelindi. Yapılan görüşmelerde örgütlerin 
hangi koşullar çerçevesinde, hangi bek-
lentiler, hedefler ve amaçlar neticesinde 

kurulmasına karar verildiğinden, kuru-
lum aşaması ve sonrasında hangi sıkın-
tıların ne tür çözümlerle bertaraf edil-
diği ve kurulduğu günden bugüne neler 
yaptıklarına kadar pek çok konu masaya 
yatırıldı. Sonuç olarak Türk makine sek-
törünün örgüt yapısı ve bu yapılanmanın 
bugüne dek izlediği yol ve yollar ortaya 
çıkarıldı.  
Türk Makine Sektörünün Örgütlenme 
Tarihi kitabı, Makine İhracatçıları 
Birliği’nin kurumsal yayını “Moment” 
dergisi ile birlikte 7 bin 500 makine 
üreticisine, ayrıca sektörle ilgili bü-
rokratlara, üniversitelere, bakanlıkla-

ra ve kütüphanelere ücretsiz dağıtıla-
caktır. 

“Türk MAkİnE 
SEkTörünün 

örGüTLEnME TArİHİ” 
kİTABı YAYıMLAnDı

Türk makine sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının geçmişten günümüze kat 
ettiği yolu anlatan “Türk makine sektörünün örgütlenme Tarihi” kitabı ile sektörün 

örgütlenme serüveninin nasıl gerçekleştiğine tanık olacaksınız.

Makine Sanayii Sektör 
Platformu’nu oluşturan 29 
dernekten 25’inin yaşam 
hikayesinin anlatıldığı 
Türk Makine Sektörünün 
örgütlenme Tarihi 
kitabı, MAİB’in kurumsal 
yayını Moment Expo 
Dergisiyle birlikte ücretsiz 
dağıtılacaktır.

Türk Makine Sektörünün 
örgütlenme Tarihi kitabıyla, 
birlik ve beraberlikle daha 
güçlü bir makine sektörü 
yaratmayı hedefleyen 
makine sektörünün 
hangi zorlukları ne tür 
fedakarlıklarla aştığına 
şahit olacaksınız.

35

GÜNDEMŞUBAT



OAİB’ye bağlı birlik başkanla-
rının ziyaretlerinden mem-
nuniyet  duyduğunu bel ir-
ten Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekci, Türkiye’nin ihracat potansi-

yelinin artırılması hususunda Ekonomi 
Bakanlığının tüm ihracatçı birliklerine 
destek ve katkı sağlamayı sürdürece-
ğini belirtti. 2023 yılına kadar gerçek-
leştirmeyi planladıkları makro hedef-

ler olduğunu söyleyen Nihat Zeybekci, 
2014-2016 dönemini kapsayan Orta 
Vadeli Program (OVP) kapsamında 
2014 yılında yüzde 4 büyümeyi, 867 
milyar dolarlık milli gelire ve 11 bin 

EkOnOMİ BAkAnı 
zEYBEkCİ, 
İHrACATÇıLArLA 
YOL HArİTASını PAYLAŞTı
ekonomi Bakanı nihat zeybekci, Orta anadolu ihracatçılar Birliğine (OaiB) 
bağlı birliklerin yönetim kurulu başkanlarıyla buluştu. Türkiye’nin ihracattaki 
yol haritasını yönetim kurulu başkanlarıyla paylaşan nihat zeybekci, makine 
üreticisine sunulacak desteklerle ilgili de bilgi verdi. görüşmelere maiB ve mTG’yi 
temsilen yönetim kurulu Başkanı adnan dalgakıran katıldı.
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277 dolarlık kişi başı gelire ulaşmayı, 
166,5 milyar dolarlık ihracat ve 262 
milyar dolarlık ithalat yapmayı hedefli-
yoruz” dedi. Ekonomi Bakanlığı olarak 
2023 ve OVP hedefleri doğrultusunda 
çalışmaya ve politika araçlarını etkin 
bir şekilde kullanmaya devam edecek-
leri mesajı veren Nihat Zeybekci, 500 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirme-
nin ve dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay 
almanın birer nicelik hedefi olduğunun 
altını çizdi. Nihat Zeybekci, üretimin 
ve ihracatın ithalat bağımlılığını azalt-
mak, daha fazla katma değeri yurt için-
de üretmek, ihracatın teknoloji içeriği-
ni artırmak, ekonominin ihtiyacı olan 
yatırımları gerçekleştirmek ve üreti-
min ihtiyacı olan girdilerin tedarikini 
güvenceye almak zorunda olduklarını 
söyledi. Önümüzdeki dönemde Türkiye 
ekonomisinin daha da güçleneceğini, 
daha hızlı büyüyeceğini ve dünya eko-
nomisindeki etkinliğinin artacağını ifa-
de eden Nihat Zeybekci, “İhracatı artır-
mak, cari açığımızı azaltmak, üretim 
yapımızı iyileştirmek ve ekonomimizi 
daha da güçlendirmek için çalışmala-
rımıza devam edeceğiz” dedi. 

“Makine Sektörü gelişiMin 
teMel taşı olacaktır”
Nihat Zeybekci özetle şunları söyledi: 
“Geleneksel üretim yöntemlerinin hızla 
değiştiği; talebin gerektirdiği hız, kali-
te ve şartlarda ürün imalatını sağlayan 
teknolojilere olan ihtiyacın her gün art-
tığı günümüzde, makine üretimi reka-
betçi üretim açısından en önemli sektör 
haline gelmiştir. Günümüzde, Ar-Ge fa-
aliyetlerinin önemli bir kısmı bu alanlar-
da yoğunlaşırken, bu faaliyetler sonucu 
ortaya çıkan yenilikçi ürünler, üretimde 
bu makineleri kullanan tüm sektörler-
de rekabetçiliğe seviye atlatmaktadır. 
Makine sektörü, imalat sanayisinin diğer 
tüm sektörlerine yatırım ve ara malı ni-
teliğinde girdiler sağlarken, sahip oldu-
ğu yüksek katma değer oranı, teknoloji 
üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan 
sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyet-
lerini düşürmesi, nitelikli personele yö-
nelik istihdam alanı oluşturması ile de 
ekonomik anlamda lokomotif güce sahip 
bir sektördür. Makine imalat sanayisi, 
bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin sa-
nayileşmesinin itici gücüdür ve gelecek-
te de ülkemizin gelişiminin temel taşı 

olacaktır. Katma değeri yüksek ürünler 
üreterek, ihracat birim kilogram fiyatı-
mızı artırabilir ve yüksek katma değerli 
ürünler ihraç ederek ihracat rakamla-
rımızı daha üst seviyelere çıkarabiliriz. 
Aksi takdirde 2023 hedeflerimize mevcut 
üretim yapımızla ulaşmamız mümkün 
olmayacaktır. Türkiye’de bütün politika 
yapıcıları bunları göz önünde bulundura-
rak politika oluşturuyor. Türkiye, maki-
ne ve teçhizat, tıbbi aletler, bilgi iletişim 
makineleri, haberleşme, savunma sa-
nayisi gibi yüksek katma değer sağlayan 
teknolojik sektörlerde üretim yaparak 
2023 hedeflerine ulaşacaktır. Bu konu-
da Ekonomi Bakanlığı olarak sanayici-
lerimizi desteklemekteyiz. Girdi Tedarik 
Stratejimiz (GİTES), Turquality Programı, 
Pazar Çeşitlendirmesi Stratejimiz, yurt 
dışı teşkilatımızı güçlendirmek için yap-
tığımız çalışmalar ve 2012’de yürürlüğe 
giren Yatırım Teşvik Paketimiz gerek ni-
celik gerekse nitelik olarak ihracatımızı 
ve üretimimizi geliştirme, ithalatımızı 
kontrol altına alma, ekonomimizde is-
tihdamı, yatırımları artırma amaçlarına 
yönelik olarak şimdiye kadar yürütmüş 
olduğumuz çalışmalardır.”
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Makine İhracatçıları Birliği, 
m a k i n e  s e k t ö r ü n d e n 
profesyonel ler le  Türk 
Eximbank’ın üst düzey yö-

neticilerini 13 Şubat’ta İstanbul Çırağan 
Sarayı’nda düzenlenen toplantıda bir 

araya getirdi. MAİB ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen ve makine sektörün-
de faaliyet gösteren 30’a yakın firma 
yöneticisinin davetli olduğu etkinliğe; 
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Serol Acarkan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hasan Büyüdede, 
Hüseyin Durmaz, Ali Eren, Sevda Kayhan 
Yılmaz, Ferdi Murat Gül, Tamer Güven ve 
Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin 
Kaplan ile kredilerden sorumlu iki genel 

“YUrT DıŞı MArkA 
SATın ALıMLArını 
DESTEkLİYOrUz”
makine ihracatçıları Birliğinin (maiB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
organizasyonda Türk eximbank yöneticileri, makine üreticileriyle istanbul’da 
bir araya geldi. marka satın alımlarına yönelik kredi destekleriyle ilgili de bilgi 
veren eximbank Genel müdürü hayrettin kaplan, “Türk eximbank olarak öncelikli 
hedeflerimizden biri, firmalarımızın yurt dışı marka satın alımlarını desteklemektir.” 
dedi.
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müdür yardımcısı katıldı. Genel olarak 
Türk makine üretiminin ve ihracatının 
finansmanı ile ilgili konuların masaya 
yatırıldığı toplantıda üreticiler, sorunla-
rını ve Türk Eximbank’tan beklentilerini 
aktarma fırsatı buldu. Türk makine ih-
racatının hedeflenen noktaya taşınması 
için izlenmesi gereken yol konusunda 
fikir alışverişinde bulunulan etkinlikte, 
Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin 
Kaplan ihracatçıyı destekleme yönünde 
sundukları yeni kredi olanaklarıyla ilgili 
bilgi verdi.

“MeVcut ekonoMik Modelin 
değişMeSi konuSunda 
HeMfikiriz”
Toplantıda davetliler ile sektördeki son 
gelişmeleri paylaşan MAİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, 
Ekonomi Bakanlığı yetkilileriyle sık 
sık bir araya geldiklerini hatırlatarak, 
Türkiye ihracatının mevcut ekonomi 
modeliyle 200 milyar dolara dahi ulaş-
masının mümkün görünmediği ko-
nusunda hemfikir olduklarını aktar-
dı. Türkiye açısından stratejik bir alan 
olarak nitelendirilen makine sektörü-
ne özel olduğunu hissettirecek somut 
adımların atılamadığına değinen Adnan 
Dalgakıran, sektörün gerek teşvik ge-

rekse de finansal destek açısından diğer 
sektörlerden hiçbir farkı olmadığının 
altını çizdi. Eximbank’ın son dönemde 
en verimli çalışan kamu kurumları-

nın başında geldiğini ifade eden Adnan 
Dalgakıran,”Sektörümüzün ihracatının 
artması için ellerinden gelen gayreti 
gösteriyor, imkanlarını zorluyor. Diğer 
sektörlerden farklı şekilde desteklen-
memiz gerektiğinin bilincindeler. Makine 
ihracatçıları için devlete bağlı farklı ku-
rumlarında bu anlayışı benimsemesi ge-
rekiyor” dedi. Adnan Dalgakıran sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Sorunlarımızın çözü-
me yönelik ortak hareket etmeyi öğren-
meliyiz. Devlet bürokrasisini daha hızlı 
işletmemiz gerekiyor. Hedeflere ulaşma 
doğrultusunda alınan kararları daha kısa 
sürede uygulamaya geçirmeliyiz. Gerek 
Ekonomi, gerekse de Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji hatta Maliye Bakanlığı ile ça-
lışmalar yapmalıyız. Eximbank’ın sınır-
larını mevcut yasalar belirlese de bazı 
noktalarda makine ihracatçılarına pozitif 
ayrımcılık yapabilmelidir. Çünkü makine 

Adnan Dalgakıran: 
‘Eximbank makine 
ihracatçılarına pozitif 
ayrımcılık yapabilmelidir. 
Çünkü makine sektörü 
ihracat hedeflerini 
yakalayamazsa ülkemizin 
500 milyar dolara ulaşması 
mümkün değildir.’
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sektörü ihracat hedeflerini yakalaya-
mazsa ülkemizin de 500 milyar dolara 
ulaşması mümkün değildir.”

“iHracat Ve yatırıM 
deStekleriMiz artacak”
İhracatçılardan gelen önerileri dikkate 
alarak, karşılıklı diyalog halinde sektörel 
desteklerini büyük oranda artırdıklarını 
belirten Türk Eximbank Genel Müdürü 
Hayrettin Kaplan ise 2010 yılında 8,5 
milyar dolar seviyesindeki Eximbank’ın 
ihracat desteklerini 2013 sonu itibariyle 
28 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. 
“Türkiye’nin genel ihracatına yönelik 
destek oranımız yüzde 7’lerden yüzde 
18’lere yükseldi. Son üç yıl içinde deste-
ğimizi üç kat artırdık. 2010 yılında ihra-
catçılara yönelik sunduğumuz 4 milyar 
dolarlık kredi tutarını 2013 yılında 20 

milyar dolara çıkardık” diyen Hayrettin 
Kaplan, özellikle reeskont kredilerin-
de ciddi bir artış sağladıklarını aktardı. 
İhracatçılar için en uygun kaynak olarak 
nitelendirilen reeskont kredilerinin 2010 
yılında 1 milyar dolar olan tutarını 15 
milyar dolara yükselten Eximbank, kre-
diler dışında da ülke ihracatını artıracak 
çalışmalar yapıyor. Sigorta konusunda 
önemli adımlar attıklarını ifade eden 
Hayrettin Kaplan, yurt içi kısa vadeli si-
gorta konusunda geç limit veren ban-
ka yapılarında düzenlemeye gittiklerini 
söyledi. “Süreci hızlandırmaya çalıştık. 
Yeni dönemde ihracatçılarımız hazırladı-
ğımız web sayfası üzerinden başvuruda 
bulunabilecek. Uzun yıllardır kısa va-
deli sigorta yapan yapımızı değiştirdik. 
Artık orta ve uzun vadeli sigortalar da 
yapabiliyoruz. Türkiye’nin ihracat yapısı 

değiştikçe orta ve uzun vadeli sigorta-
nın önemi artacaktır” diyen Hayrettin 
Kaplan,  Almanya, Japonya, Güney Kore 
gibi ülkelerde orta ve uzun vadeli sigor-
taların ciddi bir pay aldığını aktardı. Bu 
zamana kadar ülke kredilerinin sadece 
devlet garantisi ile verildiğine dikkat çe-
ken Hayrettin Kaplan,  son 10 yıldır ise 
dünyadaki eğilimin değişmeye başladığı-
nı, artık kredi kuruluşlarının devlet ga-
rantisinden ziyade banka ve orta ile uzun 
vadeli sigortalama yönünde önemli yol 
kat ettiğini iletti. “Türk Eximbank ola-
rak banka garantisiyle ticaretin orta ve 
uzun vadeli finansmanına odaklanan bir 
yol izlemeye başladık” diyen Hayrettin 
Kaplan, Poliçe İskontosu Programı ile 
ilgili davetlileri bilgilendirdi: “Gelişmiş 
ülkelerdekine benzer şekilde sigorta-
ya dayalı kredilendirme tarzında yeni 
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ürünler geliştirdik. Poliçe İskontosu 
Programı olarak isimlendirdiğimiz ça-
lışmayı hazırlarken Norveç ‘teki benzer 
uygulamadan esinlendik. Bu program ile 
ihracatçımızın alıcısına yedi yıla kadar 
kredi açıyoruz. Normal sigortadan farklı 
olarak alıcı ödeme güçlüğü yaşadığında 
borcun tahsil edilmesi poliçe iskontosu 
ile çok daha kolay sonuçlandırılabiliyor.” 

“2013 yılında 1 Milyar dolar 
yatırıM krediSi kullandırdık”
Makine ihracatçılarıyla çok kez bir araya 
gelmelerine karşın başarılı çalışmalara 
imza atamadıklarını aktaran Hayrettin 
Kaplan, fakat başarılı olacak bir model 
geliştirme konusunda çalışmalarını ke-
sintisiz sürdürdüklerini söyledi. Deneme 
yanılma yoluyla amaçladıkları noktaya 
ulaşmaya çalıştıklarını belirten Hayrettin 
Kaplan, özellikle Poliçe İskontosu 
Programından oldukça umutlu oldukla-
rının altını çizdi. Hayrettin Kaplan sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Programı kullan-
dıkça aksaklarını daha iyi görme şansı 
elde edeceğiz. Böylece gerekli düzen-
lemeleri yapmak daha da kolaylaşacak. 
Program sayesinde teminat mektubu ol-
maksızın ihracatçılarımıza kredi sağlıyo-
ruz. İhracatçıyı çok cazip fon maliyetiyle 
iskonto yapıyoruz. İhracatçılarımızla 
2013 yılı içinde geçekleştirdiğimiz gö-
rüşmelerde Eximbank’tan yatırım kre-
disi talepleri aldık. Çalışmalarımız neti-
cesinde 2013 yılı içinde 1 milyar dolara 
yaklaşan yatırım kredisi kullandırdık. 
Özellikle küçük parçalar halinde sundu-
ğumuz için çok sayıda orta ölçekli firma 
bu kredi desteğimizden faydalandı. Yeni 
dönemde de bu yatırım kredisi uygu-
lamalarımıza devam edeceğiz. Makine 
ihracatçılarımızla yaptığımız görüşme-
lerde yurt içine satılan makinelerin fi-
nansmanı konusu da gündeme getirildi. 
Eğer satın alan yatırımcıların ihracatı 
varsa finansal desteklerimizden fayda-
lanabilirler. Merkez Bankası ile gerek 
sektör temsilcilerinin gerekse de biz-
lerin yaptığı görüşmeler neticesinde de 
reeskont kredilerinde vade süresi dört 
aydan sekiz aya çıkarıldı. Özellikle ma-

kine üreticileri için uzun vadeli reeskont 
kredilerinin artırılmasının ihracata çok 
önemli destek sağlayacağını düşünüyo-
rum. Rekabet gücü konusundaki çalış-
mamızda Türkiye’nin 5-10 yıllık dönem 
içinde otomotiv, tekstil ve demir-çelik 
sektörlerindeki firmaların katma değeri 
daha yüksek üretimlere odaklandığını 
gözlemledik. Fakat makine üretimin-
de benzer bir durum yaşanmıyor. Hala 
ciddi anlamda bir ithalat söz konusu. 
Türkiye’nin makine üretiminde kendini 
geliştirmeden cari açık sorununu çöz-
mesi de mümkün görünmüyor. Türk 
Eximbank olarak dünyadaki mevcut ya-
pıya uygun olarak ürünlerimizi şekillen-
dirdik. Artık spesifik olarak sizlere daha 
fazla nasıl destek olabiliriz konusunda 
çalışmalar yapmamız gerekiyor.”

Marka Satın alıMlarında 10 
yıllık kredi deSteği
Marka satın almalarına yönelik kre-

di destekleriyle ilgili de bilgi veren 
Hayrettin Kaplan, “Türk Eximbank ola-
rak öncelikli hedeflerimizden biri, Türk 
markalarının geliştirilmesidir. Bu doğ-
rultuda firmalarımızın yurt dışı marka 
satın almalarını destekliyoruz” dedi. 
Sektör açısından dünya ölçeğinde önem-
li bir saygınlığa sahip olmasına karşın 
kapanmak üzere olan yurt dışı firmaların 
satın alınmasına yönelik bankaya gelen 
talepleri, üç yılı ödemesiz 10 yıla kadar 
kredi olanağı sunarak desteklediklerini 
belirten Hayrettin Kaplan, “Sunduğumuz 
bu krediler faiz oranı açısından diğer 
programlarla karşılaştırıldığında en im-
tiyazlı olanıdır. Marka kredilerinde Genel 
Müdür yetkisi 10 milyon euro’ya kadar 
olsa da yönetim kurulu kararı ile bu li-
mitler daha yukarılara rahatlıkla çıkarı-
labilmektedir. Marka kredileri açısından 
makine sektörüne öncelik vermeye hazı-
rız. Yeter ki bankamızdan talepte bulu-
nulsun” şeklinde konuştu.

Hayrettin kaplan: ‘Türk 
makine sektörünün  
marka satın alımlarında 
bankamıza gelen talepleri, 
üç yılı ödemesiz 10 yıla 
kadar kredi olanağı 
sunarak destekliyoruz.’
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“Hedeflerimize ulaşmak için yüzeysel sorunlarla uğ-
raşmak yerine konuyu bütünsel olarak ele almamız 
gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’deki üreticiler 
ihracat faaliyetlerini yurt dışı satış ağları aracılığıyla 
gerçekleştiriyor. Bu nedenle sunulan destek kredi-
lerinin bayilerimiz tarafından kullanılmasını sağla-
malıyız. Çünkü krediden faydalanarak bayiler üreti-
cilerden daha fazla mal alıp piyasaya daha fazla mal 
sunabilir. Eximbank’ın kredi programlarında sanayi-

ciye sunulacak avantajların da ticari bankalara göre 
daha fazla olması gerekiyor. Uygun oranlarla, makul 
süreler dahilinde destek sağlanmalı. Aslında netleş-
tirmemiz gereken Eximbank’ın niteliğidir. Eximbank, 
kar hedefleyen bir ticari kuruluş mu, yoksa sanayi-
ciyi destekleyerek geliştirmeyi amaçlayan bir kurum 
mu olmalıdır? Sanayiciyi nasıl kalkındırabileceğimizi 
enine boyuna tartışmalıyız. Stratejik olarak daha uzun 
vadeli planlar üzerinde çalışmalıyız.”

HüSeyin durMaz MAİB YönETİM kUrULU üYESİ

“Eximbank’ı klasik bir bankadan öte sanayiciye kay-
nak aktarmaya yönelik kurulmuş bir ticari yapılanma 
olarak görüyoruz. Makine üreticilerinin desteklenme-
si noktasında pozitif ayrımcılığın nasıl uygulanacağı 
konusunda fikir alışverişinde bulunmamız gerekiyor. 
özellikle yatırım kredilerinde makine üreticilerine 
sağlanacak destekler sektörünün gelişmesine somut 
katkılarda bulunacaktır. Büyük oranda makine ithala-
tına giden yatırım kredilerinin yönünün yerli üretime 

ve Türk makinelerine döndürülmesi gerekmektedir. 
Makine üretiminin desteklenmesine yönelik taleple-
rimiz aslında Türkiye’nin önemli bir sorununa çözüm 
bulabilmek içindir. Amacımız devletimizin çözmesini 
beklediğimiz sorunları dillendirerek hatırlatmaktır.”

ali eren MAİB YönETİM kUrULU üYESİ

“Türkiye’de geçmiş yıllarda farklı kurumlar tarafından 
sağlanan finansmanın belli bir bölümü yerli üretimi 
destekler nitelik taşımaktaydı. Eximbank’ın mevcut 
yapısıyla ilgili bilgi sahibi olmamıza karşın ihracatçı-
ya sunulacak kredinin belli kısmının makine üreticisi 
için ayrılmasının sektörümüz için yararlı olacağı ka-
naatini taşıyoruz. Makine üreticileri olarak en büyük 
eksikliğimiz işlerimizin dışındaki farklı konulara 
yönelik araştırma yapmamamızdır. Bu noktada üre-

ticilerimizin bilgilendirilerek doğru yönlendirilmesi 
son derece önemlidir. üreticilerimize uzun vadeli 
krediler sağlanması konusunda Eximbank’ın yap-
tığı çalışmaları öğrenmekten memnuniyet duydum. 
önümüzdeki dönemde makine üreticilerinin rekabet-
çi yapı içinde finansal olarak desteklenmesinin somut 
katkılarını da göreceğimize inanıyorum.”

aBdülkadir konukoğlu SAnkO YönETİM kUrULU BAŞkAnı

“Gerçekleştirdiğimiz bazı ihracatlarda Eximbank’a baş-
vuruda bulunduk. fakat biri Portekizli biri Meksikalı 
olan alıcı firmaların limitleri yeterli bulunmadı. Daha 
sonra bu operasyonları farklı finans kuruluşları üze-
rinden gerçekleştirdik. Bu nedenle maliyetler de ol-
dukça yükseldi. Sunulan yeni uygulamalar için de risk 
analizlerinizin dünyadaki benzer finansal yapılardan 
farklı olup olmadığını merak ediyorum. Türk makine 
üreticilerinin ticari ilişki kurduğu firmalar Asya, kuzey 

Afrika ve Ortadoğu gibi genellikle gelişmekte olan böl-
gelerde faaliyet gösteriyor. Çeşitli satış operasyonları-
mızda Eximbank’tan yetkilileri ile bir araya gelerek ta-
leplerimizi iletiyoruz. fakat bu ülkelerdeki bağlantı so-
runlarınız nedeniyle beklentilerimize cevap bulamıyo-
ruz. Eximbank’tan özellikle gelişmekte olan Hindistan, 
Pakistan, Endonezya, Bangladeş gibi ülkelerde riski 
paylaşabileceği bağlantıları artırmasını ve bu pazarlara 
yönelik yeni çalışmalar yapmasını bekliyoruz.”

taMer HaSBay HAS GrOUP MAkİnA YönETİM kUrULU BAŞkAnı

“İtalya, Almanya, fransa gibi gelişmiş sanayi ülkelerin-
deki makine üreticileri fiyatları daha yüksek olması-
na karşın benzer kalitedeki ürünlerini uzun vadeli 
kredi avantajları nedeniyle rekabet içinde olduğu-
muz pazarlarda daha rahat satabiliyor. Eximbank’ın 
attığı adımlar ve Türk üreticilere sağladığı katkılarla 
rekabetçiliğimizin daha da artacağına inanıyorum. 
özellikle Ortadoğu ülkelerindeki müşterilerimiz aynı 
koşulların sağlanması durumunda bizlerle çalışmak 

istediklerini açıkça beyan ediyor. ülke kredileri sa-
dece devlet garantisi ile veriliyordu. Değişen dünya 
dengelerine paralel olarak Türk Eximbank’ın da ban-
ka garantisiyle ticaretin orta ve uzun vadeli finans-
manına odaklanan bir yol izlemeye başlamasından 
memnuniyet duydum. Makine ihracatçısına sunulan 
ve sunulacak yeni finansman olanaklarının ülkemizin 
daha iyi noktalara ulaşabilmesi için hayati önem taşı-
dığı unutulmamalıdır.”

iSMet çalışkan krOMEL MAkİnA YönETİM kUrULU BAŞkAnı
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“Dünyadaki kredilendirme çalışmalarının benzer-
lerinin Türk Eximbank tarafından uygulamaya ge-
çirilmesi üreticileri fazlasıyla memnun etmektedir. 
Türkiye’nin 28 milyar dolarlık makine ithalatının 2 
milyar dolarlık kısmı tekstil makineleri sektörüne 
aittir. Sektörümüzün ihracatı ise halen 325 milyon 
dolar seviyesindedir. Sektörümüzde ithalatın önüne 
geçebilmek için yurt içi alıcılarımıza yönelik ne tür 
adımlar atılabileceğine de kafa yormamız gerekiyor. 

özellikle Türk kalkınma Bankası gibi yurt içi paza-
rı destekleyecek yapıları da daha aktif hale getirmek 
durumundayız. Eximbank tarafından sağlanacak des-
teklerin yurt dışında Türk makine üreticilerinin ge-
lişmesi açısından son derece faydalı olacağı kanaatin-
deyim. Alacağımız desteklerle hedef pazarlarımızda 
arzu ettiğimiz rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum.”

adil nalBant EkOTEkS YönETİM kUrULU BAŞkAnı

“Eximbank’ın ihracatçılar için yaptığı çalışmalardan 
memnun olmakla birlikte, çeşitli noktalarda eksik 
kaldığımızı belirtmek isterim. özellikle sağlanan 
desteklerde izlenecek yol konusunda yurt dışındaki 
müşterilerimizi yeterince bilgilendiremiyoruz. Yurt 
dışı alıcılarımız ne tür imkanlar sunduğumuzu bilmi-
yor. Ayrıca bazıları mali yapıları gereği Eximbank’ın 
sunduğu destekle ilgili beklentileri karşılamaktan 
uzak. Diğer bir eksikliğimiz bankalarımızın yurt dışı 

bankalarla arzu edilen düzeyde bir işbirliğini sağla-
yamamış olmasıdır. Avrupa’daki bankalarla karşılıklı 
ilişkileri iyi bir seviyeye yükseltmelerine karşın ma-
kinecilerin satış yaptığı dünyanın farklı ülkelerindeki 
bankalarla aynı yakın ilişkiyi kurabilmiş değiller. Bu 
noktada Eximbank’ın daha somut adımlarla mevcut 
sorunların çözümünde öncü olmasını bekliyoruz.”

nurettin alSaç rEMAS rEDükTör YönETİM kUrULU BAŞkAnı

“Avrupa ülkelerinde devlet bazı riskli pazarlarda so-
rumluluğu üzerine alarak sektör firmalarına destek 
olmayı seçiyor. Türkiye’de en azından hedef pazarlar 
için benzer bir yol izleyebilir. Belirlenecek pazarlarda 
bazı riskleri üzerine alarak firmaların ihracat operas-
yonlarını destekleyebilir. firmalar ve devlet kurumları 
koordineli şekilde hangi adımların atılabileceğini tar-
tışmalıdır. firmalar olarak üzerimize düşen sorumlu-
luğu almaya hazır olduğumuz her platformda ifade et-

tik. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda Eximbank’ın  ih-
racatın artması için elinden gelen gayreti gösterdiği-
ni, imkanlarını zorladığını gözlemledim. önümüzdeki 
dönemler içinde daha sık bir araya gelerek hareket 
stratejilerimizi belirleyebiliriz. Sektörün sorunlarının 
çözümünde yönelik ortak hareket etmeyi başarabili-
riz.”

yaSeMin toPdağ kABAn MAkİnA fİrMA YETkİLİSİ

“Eximbank’a sektörümüzün gelişmesi için gösterdiği 
çabalar nedeniyle teşekkür ediyorum. ülkeler için ih-
racatın finansmanı son derece önemlidir. Potansiyel 
müşterilerimiz ödeme kolaylığı nedeniyle halen ra-
kiplerimizi tercih ediyorsa ivedilikle çözmemiz gere-
ken sıkıntılar yaşanıyor demektir. Makine sektörünün 
desteklenmesini istiyoruz. Çünkü makine sektörünün 
gelişmesini Türkiye’nin gelişmesi olarak görüyoruz. 
İhracat hedeflerimize ulaşabilmek için hepimiz üze-

rimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeliyiz. 
Eximbank makine üreticilerin desteklenmesinde po-
zitif ayrımcılık yapabilmelidir.”

MeHMet ağrikli AğTEkS TEkSTİL YönETİM kUrULU BAŞkAnı

“kOBİ olarak nitelendirilen küçük ve orta boyutlu işlet-
melerin Eximbank’ın sunduğu reeskont ya da yatırım 
kredilerinden faydalanabilmesi için çalıştığı banka-
lardan teminat mektubu alması gerekiyor. fakat fir-
malarımız teminat mektuplarının alınmasında ciddi 
sıkıntılar yaşıyor. Bu sorunun çözümü noktasında ça-
lışmalar yapılmalı. Sunduğunuz programlar dahilinde 
sanayicinin destek kredilerine daha rahat ulaşması 
sağlanmalıdır. İtalya, İspanya, fransa kendi devletinin 

firmalara sağladığı kredilerle ülkemize geliyor. Türk 
alıcı ise makinenin bedeline bakmıyor. zaten kali-
tede belli bir çıtanın üzerinde, fiyata itiraz etse bile 
bulduğu ucuz finans kaynağı sayesinde yatırımını 
halletmenin sevincini yaşıyor. Biz ise yatırımcının öz 
sermayesini alarak iş yapmaya çalışıyoruz. Aynı masa 
etrafında buluşabildiğimiz zaman hepimizin ortak ya-
rarına olacak bir çok çalışmayı yaratacağımız sinerji 
ile gerçekleştirebileceğimize inanıyorum.”

ceMal ayla AYMAkSAn YönETİM kUrULU BAŞkAnı

43

GÜNDEMŞUBAT



TÜDÖKSAD 19. Genel Kurul 
Toplantısı derneğin İstanbul’daki 
yeni merkezinde gerçekleştiril-
di. Türkiye’nin farklı şehirlerin-

den gelen üyelerin katıldığı genel kurulda, 
Mete Nakiboğlu Divan Başkanlığı, Yılmaz 
Turhan Divan Başkan Yardımcılığı, Mithat 
Ural da Divan Katipliği görevini üstlendi. 
Toplantıda 2012-2013 yılı faaliyet rapo-
ru ile mali tablolar, 18. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş’ın sunu-
muyla üyelerle paylaşıldı. Niyazi Akdaş 
sunumu esnasında yeni dernek merkezi-
nin alınmasında bağışta bulunan üyelere 
tekrar teşekkürlerini sundu. Yönetim ve 
denetim kurulu raporları, yapılan oylama 
sonucunda ibra edildi. 2014-2015 yılına 
ait çalışma programı ve tahmini bütçe 
ise oy birliğiyle kabul edildi. Dernekler 
Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ile gelen 
değişiklikler nedeniyle Türkiye Döküm 

Sanayicileri Derneği Tüzüğü’nde öngörü-
len değişiklikler de üyelerin oybirliğiyle 
kabul edildi. Yapılan düzenlemeyle tüzel 
kişilerden oluşan TÜDÖKSAD üyeleri, yö-
netim kurulu başkanı veya temsile görev-
lendirdiği kişiyle dernek organlarında gö-
rev yapacak. Bir başka önemli değişiklikle 
de TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu asil üye 
sayısı yediden dokuza çıkarıldı. Toplantıya, 
19. dönem yeni yönetim ve denetim kuru-
lu üyelerinin seçimiyle devam edildi. Tek 
listeyle gerçekleşen seçim sonucunda 
Uğur Kocaoğlu başkanlığında yönetim ve 
denetim kurulunda görev alacak isimler 
belirlendi. Toplantı sonrası üyeler, görev 
süresince verdiği hizmetlerden dolayı 
Niyazi Akdaş başkanlığında görev yapan 
18. dönem yönetim kuruluna teşekkürle-
rini ifade ederken, yeni dernek merkezinin 
satın alınması ve tefrişi ile sektöre kazan-
dırılması hususundaki memnuniyetlerini 

dile getirdi. Ayrıca, yönetim ve denetim 
kurullarında görev alacak isimlere başarı 
diledi.

TüDökSAD YEnİ YönETİM 
VE DEnETİM kUrULU 
üYELErİnİ SEÇTİ
Türkiye döküm sanayicileri derneği (Tüdöksad), 19. dönemde görev alacak 
yeni yönetim kurulunu seçti. iki yılda bir gerçekleştirilen olağan genel kurul 
toplantısında yönetim kurulunda görev alacak isimler belirlendi.

yönetim kurulu Başkanı
Uğur kocaoğlu

yönetim kurulu asil üyeleri
Mehmet Atik 
adnan aytekin
Okan deniz
Umur denizci
sebahattin karalar
mehmet özalp
hakan yaşar
emin Uğur yavuz

TüDOkSAD  2014-2016
YönETİM kUrULU

Haydar atılgan
yönetim kurulu Başkanı
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İMDER’in geçtiğimiz dönemde te-
melini attığı eğitim faaliyetlerine 
hız kesmeden devam edileceğini 
vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı 

Halil Tamer Öztoygar, “Derneğimiz 
Cüneyt Divriş Başkan ile oldukça ba-
şarılı bir dört senelik yönetim geçirdi. 
Bu dönemde birçok projeye de imza 
atıldı. Nitelikli eleman, eğitim konusu, 
yerli imalat, kamu kuruluşları ile iliş-
kiler, fuarlar, kongreler İMDER’in ön-
celikli gündemleri arasında yer alıyor. 
Sektörün en önemli sorunlarından biri 
olan nitelikli eleman yetiştirmek ama-
cıyla başlatmış olduğumuz ‘7 Bölge 7 

Okul’ projemizi önümüzdeki dönemde 
tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun dı-
şında eğitim alanında sektörümüz adına 
kurmayı planladığımız eğitim portalı ile 
üyelerimizin paylaşabilecekleri eğitim 
dokümanlarını ortak bir havuzda topla-
yıp, okulların hizmetine sunacağız” diye 
konuştu. Hizmet yeterliliği konusunda 
da atılan adımları devam ettirecekle-
rine değinen Öztoygar, “Bakanlıkla ye-
terlilik belgesi konusunda son aşama-
dayız. Yeterlilik belgesi kısa bir sürede 
yayınlanmış olacak ve bunlarda yayın-
landıktan sonra daha kuralları olan da-
ha kaliteli bir pazar oluşacak ”dedi.

Halil tamer öztoygar
yönetim kurulu Başkanı

İMDEr’İn 7. OLAğAn 
GEnEL kUrULU’nDA YEnİ 

YönETİM BELİrLEnDİ
Türkiye iş makinaları distribütörleri ve imalatçıları Birliğinin (imder) 25 şubat’ta 

istanbul’da düzenlenen 7. Olağan Genel kurulu’nda yeni başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri belirlendi.

yönetim kurulu Başkanı
halil Tamer öztoygar

yönetim kurulu üyeleri
cüneyt divriş
mahir hocaoğlu
murat erkmen 
murat kır 
mustafa yapıcı 
Taner sönmezer 
ali kara
m. merih özgen 
Orhan aydoğan 
cevdet alemdar 
aydın karlı

TüDOkSAD  2014-2016
YönETİM kUrULU
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MAİB Yönetim Kurulu üyele-
rinin yanı sıra, MSSP üyesi 
14 dernekten 29 üst düzey 
temsilcinin katıldığı toplan-

tı, 22 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleşti-
rildi. 50’yi aşkın katılımcı ile düzenlenen 
toplantı, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran ve MAİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve MSSP İcra 

Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun 
konuşmaları ile başladı. 

“Makfed niSan ayında 
kurulacak”
Konuşmasına, “Uzun süredir MSSP’yi fe-
derasyona dönüştürme çabası içindeyiz, 
artık bunu nihayete erdirme zamanının 
geldiğini düşünüyoruz” diyerek başlayan 

Adnan Dalgakıran, MAKFED’in kurulu-
şunu en geç nisan ayının sonuna kadar 
tamamlayacaklarını belirtti. 
Bürokrasi ve yönetim erki üzerinde çok 
daha etkili bir lobi faaliyeti yürütülmesi 
gerektiğini belirten Adnan Dalgakıran, 
bu yönüyle MAKFED’in önemi bir misyon 
üstleneceğini söyledi. “Finansal açıdan 
birbirini destekleyen bir yapının oluşma-

MAkfED İÇİn İMzALAr 
ATıLDı
makine sanayii sektör Platformu (mssP) üyeleri uzun süredir gündemde olan 
makine imalat sanayi dernekleri Federasyonu (makFed) için ilk adımı atarak 
kuruluş protokolünü imzaladı.
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sı gerekiyor” diyen Adnan Dalgakıran, 
Türk makine sektörünün sivil toplum ve 
meslek örgütleriyle çok daha güçlü hale 
geleceğinin altını çizdi. MAİB olarak böy-
le bir organizasyonu her konuda destek-
leme kararlılığında olduklarını vurgula-
yan Adnan Dalgakıran, nisan ayı sonuna 
kadar MAKFED’in kurulacağının mesajı-
nı verdi. MAKFED’in kuruluş sürecinde 
sektörel derneklerden azami gayret gös-
termelerini isteyen Adnan Dalgakıran, 
“Hazırlıklarımızı en kısa sürede tamam-
layacağız” dedi. Adnan Dalgakıran söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Sektörümüzün, 
kendi iç düzenlemesini yapacak ve bir 
takım kurallar koyacak organizasyon-
lara ihtiyacı var. Sektörümüzün üst ku-
ruluşları olarak, firmaların düzgün iş 
yapmalarını denetleyecek mekanizmalar 
kurmalıyız. Artık hareket zamanının gel-
diğini düşünüyoruz. Bu konudaki çalış-
maların ne şekilde yapılması gerektiğini, 
değerli dernek başkanlarımızın, yönetim 
kurulu üyelerinin ve meslektaşlarımızın 
görüşlerini de alarak en kısa sürede ta-
mamlayacağız. MAKFED’i kurduğumuz 
zaman, belirli standartlar çerçevesinde 
ortak bir şekilde yapabileceğimiz çalış-
malar için oluşturulacak bütçeleri çok 
daha iyi değerlendirebiliriz. Tek başımı-
za, küçük küçük dernekler ve dağılmış 
bir yapıyla hiçbir şey gerçekleştiremeyiz. 
Sorunlarımız çok fazla, dünyada geliş-
mekte olan ülkelerin makine sektörle-
rini destekleme biçimlerinin yanına bile 

yaklaşamıyoruz. Tüm bu kazanımları 
elde edebilmek için bu güç birliğini kur-
mamız ve her konuda bir arada hareket 
etmemiz gerekiyor. Kafamızı sadece işi-
mize eğerek alacağımız mesafelerin çok 
kısıtlı olduğunu görüyoruz. Madem ki bu 
kuruluşların başındayız, içindeyiz, yöne-
timindeyiz, öyleyse gereğini hep birlikte 
yapmak durumundayız.”
Federasyon konusunda bütün dernek-
lerin azami gayret göstermesini arzu 
ettiklerini belirten Adnan Dalgakıran, 
sektördeki genel ekonomik tabloyla ilgili 
bilgiler vererek, makine sektörünün so-
runlarının çözümüne yönelik düşüncele-
rini de paylaştı.

“federaSyon çatıSı altında 
örgütlenMeliyiz”
Adnan Dalgakıran’ın ardından söz alan 
Makine İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Makine 
Sanayii Sektör Platformu İcra Kurulu 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine 
sektöründe Türkiye’nin örgütlenme 
tarihinin çok hızlı geliştiğini ve bugün 
gelinen noktada federasyon çatısı al-
tında örgütlenmenin gerekli olduğu-
nu belirtti. Ardından yaptığı sunumla 
MSSP’nin kuruluşu ve faaliyetlerinden 
bahseden Kutlu Karavelioğlu, son dö-
nemlerde ortak bir kültür oluştuğuna 
ve sektörün birlikte hareket edebilme 
kabiliyetinin geliştiğine dikkat çekti. 
“Makine İhracatçıları Birliği ve Makine 

Tanıtım Grubu olarak, görüşlerinizi din-
leyerek yeni döneme yönelik stratejile-
rimizi belirlemek istiyoruz” diyen Kutlu 
Karavelioğlu, sektörel derneklerin bu 
tarz toplantıların organize edilmesini 
sıklıkla talep ettiğini söyledi. “MSSP’yi 
kurarken amacımız, sektörel sivil top-
lum yapılanmalarını bünyesinde toplaya-
cak bir örgütü hayata geçirmekti. Bunun 
bir federasyon olabileceği o zamanlar 
tasavvur ediliyor fakat çok fazla üzerin-
de durulmuyordu. Önemli olan birlik-
te bir kültür oluşturmaktı” diyen Kutlu 
Karavelioğlu, MSSP yapılanmasının altı 
yıldır sektörün amaçlarına hizmet ettiğini 
söyledi. MSSP’yi 27 birlik, dernek ve oda 
ile birlikte kurduklarını belirten Kutlu 
Karavelioğlu, “Vizyonumuz; yönlendirici, 
katılımcı ve paylaşımcı bir üst organizas-
yon olmaktı. Sektörel örgütlerin faali-
yetlerini destekleyerek dayanışma oluş-
turmak istiyorduk. Platformun bunları 
sağladığını düşünüyorum” dedi. Makine 
sektörünün mevcut yapısı ve MSSP üyesi 
derneklere sağlanan desteklerle ilgili de 
bilgi veren Kutlu Karavelioğlu sözlerini 
şöyle sürdürdü: “MSSP olarak en çok 
önemsediğimiz uluslararası temsil yani 
yurt dışındaki sektörel örgütlerin içinde 
yer almaktı. Bilginin tabana yayılması, 
tanıtıcı materyallerimizin eksikliğinin ta-
nımlanması ve belirli bir formatta bir bir-
liktelik sağlanmasıydı. Derneklerin, sek-
törlerini tanıması için yapılan araştırma-
ları da destekledik. Bu desteklerin nasıl 
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dağıldığı, önem verdiğimiz konuların ba-
şında geliyor. Sunulan desteklerin yüzde 
50’sinden fazlası;  uluslararası temsilde 
üst dernek aidatı, genel kurul toplantı-
larına katılım, uluslararası toplantıların 
ülkemizde düzenlenmesi gibi faaliyet-
lere harcanıyor. Altı yılda 30 derneğin 
234 projesine destek verdiğimizi, bunun 
altı yılda dernek başına sekiz proje ol-
duğunu düşünürsek, etkinlik üretmekte 
sıkıntı olduğunu teşhis edebiliriz. Altı yıl-
da sunulan desteğin yüzde 70’ini son iki 
yılda verdik. Daha büyük projelere kitle 
halinde destek verilebilir. Neticede ulus-
lararası temsilde yüzde 50’yi aştık. Alt 
sektörlerimiz uluslararası nitelik kazan-
mak istiyor. Avrupa’daki 16 üst dernekte 
temsilcilerimiz var. Dokuz derneğimiz 16 
yapılanmada sandalye sahibi. Başkanlık, 
başkan yardımcılığı, komisyon üyeliği 
gibi görevler üstleniyorlar. Ticari bilgi, 
ekonomik bilgi özümseniyor ve burada 
aktarılıyor. Federasyon emekleme döne-
mine geçene kadar makine sektörünün 
tepe örgütlenmesi olan MAİB’in etrafın-
da kenetlenmek istiyoruz. Hep birlikte 
hareket ettiğimizde etkimiz daha da ar-
tıyor. Tüzel kişiliğe sahip olmayan bir ör-
gütlenme modeliyle ancak bu noktalara 
ulaşabildik. Aslında bu yapılanmanın çok 
önemli bir lobi ve birlikte davranış kültü-
rü geliştirilmesine katkı sağladığını dü-
şünüyorum. Bu örgütün en büyük sorunu 
finansmandır. Herkes kurmak ister ama 
önemli olan yaşatmaktır. Bugün geldiği-
miz noktada bu işlerin çözümlenebildiği-
ni düşünüyoruz.”
Toplantıya, Makine İhracatçıları Birliği 
Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat 
Gürlesel’in dünya ve Türkiye ekonomi-
si hakkında bilgiler paylaştığı sunumla 
devam edildi. Öğle yemeğinin ardından 
devam eden toplantıda söz alan dernek 
temsilcileri, MAKFED hakkında görüş ve 
önerilerini diğer katılımcılarla paylaşma 
fırsatı buldu. 

Makfed için taM deStek
Federasyon çatısı altında birleşme-
nin çok doğru bir karar olduğunu ifade 
eden AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefa Targıt, dernekler yasasının değiş-
mesinden sonra çok sayıda federasyon 
kurulduğuna dikkat çekti. “MAKFED’in 
doğru bileşenleri bir araya getiren bir 
federasyon olacağına inanıyorum” diyen 
Sefa Targıt, geçen 10 yıllık sürede tüm 
derneklerin örgütlenme kültürünün ge-
liştiğini söyledi. Federasyonun makine 
üreticilerine çok faydalı hizmetlerde bu-
lunacağının altını çizen TEMSAD Yönetim 
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kutlu karaVelioğlu

yusuf ökSözöMer 
MiB

abdullah Parlar 
akder

cem Büyükcıngıl
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faruk akSoy
iMder/iSder

Mehmet ağrikli
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Mustafa tecdelioğlu
BeSiad

nayim dereli
arüSder

Seda Sami öMeroğlu
enoSad

Sefa targıt
aySad Selami ileri

tarMakBir
Selçuk BoStancı
Pagder
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Kurulu Üyesi Mehmet Ağrikli de “Çaba 
gösterdiğimiz halde başaramadığımız 
pek çok soruna federasyonla çözüm bu-
lacağımıza inanıyorum” dedi. MAKFED’in 
kurulmasına yönelik düşüncenin 10 yıl 
önce gerçekleştirilen MİB yönetim ku-
rulu toplantısında ortaya çıktığını belir-
ten MİB Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Öksüzömer ise federasyon için ilk adım-
ları da birlikte atmaktan memnuniyet 
duyduklarını ifade etti. “Kendi mutfa-
ğımızı iyi hazırlarsak yaptığımız yeme-
ğin tadı da güzel olacaktır” diyen Yusuf 
Öksüzömer, federasyonun öncelik ver-
mesi gereken konular hakkında da dü-
şünlerini paylaştı. Türk makine sektörü-
nü hem yurt içinde, hem de yurt dışında 
temsil edecek bir kuruma ihtiyaç oldu-
ğunu söyleyen AKDER Proje Yöneticisi 
Abdullah Parlar ise “MSSP’e üzerine 
düşeni fazlasıyla yapmış olsa da artık 

resmi bir yapılanmaya geçmemiz gere-
kiyor. Federasyon bu beklentimizi kar-
şılayacaktır. MAKFED’in üzerine düşen 
görevi en iyi şekilde gerçekleştireceğine 
inanıyorum” dedi. “Birlik olmamız daha 
da önem kazanıyor” diyen AMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem Büyükçıngıl da, 
“Federasyonu oluşturacak dernekler 
olarak öncelikle birbirimizin ne yaptığı 
çok iyi bilmemiz gerekiyor. Birlikten her 
zaman kuvvet doğar” dedi. 
Toplantının ikinci bölümünde, toplantıya 
katılan dernek yöneticileri sektördeki 
sorunları masaya yatırdı. Bu kapsamda; 
sektörün envanterinin olmaması konu-
su ve bu eksiklik sebebiyle kamu nez-
dinde yürütülen çalışmalarda yaşanan 
aksaklıklar, ikinci el makineler hususu 
ve ikinci el makinelerin sınırlandırılma-
sı hakkındaki kamu düzenlemesi, kamu 
alımlarında yerli üreticiyi desteklemek 

için uygulanan yüzde 15 fiyat avantajı ve 
bu avantajın ne kadar uygulanır olduğu 
konuları tartışıldı. Katılımcılara çözüm 
önerilerini aktaran dernek yöneticileri 
ayrıca, Türk makinesinin yurt dışındaki 
imajının kuvvetlendirilmesi için neler 
yapılabileceği ve derneklerin hangi alan-
larda desteklenmesi gerektiği gibi konu-
larında fikirlerini ortaya koydular. 
Toplantıya katılan 14 dernek temsil-
cisinin tamamı Makine İmalat Sanayi 
Dernekleri  Federasyonu Kuruluş 
Protokolü’nü imzalayarak, federasyo-
nun kurucu üyeleri arasında yer almayı 
taahhüt etti. Böylece makine sektörünü 
tek bir çatı altında temsil edecek üst 
kuruluş olan MAKFED’in kurulması yo-
lunda önemli bir adım atılmış oldu. Eylül 
ayında yapılması planlanan Genel Kurul 
toplantısı ile MAKFED’in faaliyetlerine 
başlaması bekleniyor. 
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Çok uluslu şirketler ve KOBİ’ler 
dahil 4 bin 500 imalatçı üyesi, 28 
milyar euro üretim hacmiyle 50 
yıllık bir geçmişi olan CEMA, ta-

rım sektörünün en önemli uluslararası si-
vil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. 
CEMA’ya üyelik başvurusunda bulunan 
TARMAKBİR’in 2014 yılı için gözlemci üye 
statüsüyle CEMA içinde yer almasına ka-
rar verildi. TARMAKBİR Genel Kurulunun 
onayından sonra tam üyelik kesinlik kaza-
nacak. TARMAKBİR’in 2015 yılından itiba-
ren CEMA’ya tam üye olması bekleniyor. 

“tarMakBir’in karar 
MekanizMalarında etkinliği 
artacak”
CEMA, mevzuat çalışmaları (traktör 

motor emisyonları, direktifler, standar-
dizasyon, kendi yürür makineler için yol 
güvenliği gibi) başta olmak üzere, yöne-
tici anketleri, ekonomik raporlar, basın 
tanıtımları, workshop’lar ve lobi faali-
yetleri gerçekleştiriyor. TARMAKBİR’den 
konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; 
“CEMA çalışmaları ve etkinlikleri ko-
nusunda daha detaylı bilgileri üyeleri-
miz ile paylaşacağız. Sınırların giderek 
ortadan kalktığı, üretimin ve ticaretin 
evrenselleştiği bir dönemde, sadece 
iç pazara yönelik çalışmaların yeterli 
olmadığı bilincindeyiz ve bu amaçla ül-
kemizdeki tarım makineleri sanayisi-
nin tanıtımı konusunda çalışmalarımız 
artarak devam ediyor. Avrupa Birliğine 
mevzuat uyumu kapsamında birçok sek-

tör mevzuatımız AB ile entegre ve ben-
zerdir. Dolayısıyla bundan sonraki her 
türlü mevzuat çalışmasına mutfakta ya-
ni henüz mevzuatın oluşturulması aşa-
masında müdahale edebilmemiz sektör 
ve ülke menfaatlerimiz için son derece 
önemlidir. Dolayısıyla üyelerimizin de bu 
konudaki çağrılarımıza ve taleplerimize 
olumlu yanıt vereceğinize dair inancımız 
tamdır” denildi.

Claus Mattheck’in, Karlsruhe 
Teknoloji Enstitüsü (KIT) tarafın-
dan yapılmış araştırma çalışma-
larını baz alarak kaleme aldığı 

“Thinking Tools” (Düşünme Araçları) ki-
tabı Moment Expo ile makine sektörünün 
beğenisine sunuluyor. Yazarın daha önce 
yayımlanmış olan “Doğanın Saklı Oluşum 
Yasaları” kitabının ileri bir aşaması sa-
yılan “Thinking Tools”ta yazar; hasar 
bilgisi, hasar önleme ve doğayı gözleme 
konusunda uzun yıllar boyu yaptığı çalış-
maları geniş bir şekilde ele alıyor.

Karlsruhe Teknoloj Enstitiüsüne bağlı 
Malzeme Araştırmaları Enstitüsünde bö-
lüm başkanlığı ve Mekanik ve Ağaçların 
Kırılma Davranışları ve Mekanik Yapı 
Elemanlarının Yorulma Kırılması ko-
nularında bilirkişilik yapan Claus 
Mattheck’in “Thinking Tools” (Düşünme 
Araçları) kitabı için, doğadaki yapı bi-
çimlerinin formülsüz açıklanması için 
bir gidiş yolu denilebilir. Thinking Tools 
(Düşünme Araçları) ayrıca, bilgisayarsız 
biçimlendirme yapmak için bir kılavuz el 
kitabı niteliğinde.

MOMEnT EXPO İLE YEnİ Bİr kİTAP: 
DOğADAn DüŞünME ArAÇLArı

TArMAkBİr, CEMA üYELİğİnE 
kABUL EDİLDİ

moment expo, makine sektörünün entelektüel gelişimine katkı sunan kitap 
çalışmalarına claus mattheck’in “doğadan düşünme araçları” çevirisi ile devam ediyor.

Türk Tarım alet ve makinaları imalatçıları Birliği (TarmakBir), avrupa Tarım 
makineleri Birliği - cema (european agrıcultural machınery) üyeliğine kabul edildi. 

2014 yılında gözlemci üye statüsüyle birlik bünyesinde yer alacak TarmakBir, 2015 
yılında birliğe tam üye olacak.
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MTG, Türk makine sektörü 
için önemli bir pazar olarak 
nitelendirdiği Hollanda’ya 
fuar katılımı anlamında 

ilk adımı, 11-14 Mart tarihleri arasında 
düzenlenen Technishow Fuarında ye-

rini alarak attı. İki yılda bir düzenlenen 
Technishow Fuarı, Benelux Bölgesinde 
gerçekleşen endüstriyel üretim tekno-
lojisi ve metal işleme teknolojilerinde en 
önemli ve en çok ilgi çeken etkinlikler-
den biri. “You are in good hands – Emin 

Ellerdesiniz” sloganı ile tasarlanan MTG 
reklamları fuar alanında doğu ve batı gi-
rişlerinde yer alan billboardları süsler-
ken, fuar haritasında kullanılan “Turkish 
Machinery” logosu ise ziyaretçilerin MTG 
standına daha kolay ulaşmasını sağladı. 

MTG, HEDEf 
PAzAr HOLLAnDA 
fAALİYETLErİnE BAŞLADı
hollanda’da düzenlenen Technishow Fuarına katılan makine Tanıtım Grubunun 
(mTG) “you are ın good hands – emin ellerdesiniz” sloganı ile tasarlanan fuar 
reklamları ve fuar haritasında yer alan “Turkısh machınery” logosu, ziyaretçilerin 
ilgisini Türk makinelerine çekti.
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Ayrıca fuar dergisinde, Metaal&Techniek 
ve Metaal Magazine dergilerinde Türk 
makinesini tanıtan ilanlar verildi. Fuara 
Makine İhracatçıları Birliği ve MTG’yi 
temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Ferdi 
Murat Gül ile Sevda Kayhan Yılmaz katıl-
dı. Fuarda, Hollanda’da yer alan sektör 
organizasyonları FPT-VIMAG ve Metal 
Union ile işbirliği yapılabilecek konu-
lar ile ilgili görüşmeler gerçekleştiril-
di. Fuar süresince Rotterdam Ticaret 
Ataşesi Tuba Sander ve Deventer Ticaret 
Ataşeliği Temsilcisi Ahmet Çelik, MTG 
standını ziyaret etti.

Mtg’nin Hedef Pazarları 
araSında 
Hollanda, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler 
arasında yüzölçümü olarak en küçük-
lerden biri olmasına karşın Avrupa’nın 
en önemli ticaret ve dağıtım merkezle-
rinden biridir. Aynı zamanda Avrupa’nın 
ana limanı ve lojistik merkezi konumun-
dadır. Hollanda bu özellikleri nedeniyle 
de MTG’nin hedef pazarları arasında 
yer alıyor. IMF’nin 2012 yılına ilişkin ve-
rilerine göre dünyanın en büyük 18’inci 
ekonomisi olan Hollanda, kişi başına 
düşen milli gelir sıralamasında ön-
de gelen ülkeler arasında bulunuyor. 
Ülke,  Avrupa Birliği’nin ikinci en büyük 
ihracatçısıdır. Tarım ürünleri ihracatın-
da da ABD’nin ardından ikinci sırada-
dır. Dünya hizmet ihracatında 10’uncu, 
hizmet ithalatında ise 8’inci sıradadır. 
MTG, Hollanda’da tanıtım faaliyetleri-
ni yürütmek üzere Kommanet firması 
ile çalışma kararı aldı. Hannover 2014 
Fuarında Hollanda’nın partner ülke ol-
ması sebebiyle Kommanet faaliyetlerini 
nisan ayındaki Hannover fuarına kadar 
sürdürecek. Technishow Fuarına, Türk 
firmaları bayileri ile katılmayı seçer-
ken Nukon Makine, firma olarak stan-

dıyla yer aldı. Fuarla ilgili görüşlerini 
paylaşan Nukon Lazer Makine Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Körüstan şunla-
rı söyledi: “Hollanda’da güçlü bir bayi 
ağına ve ekibe sahip olmamız nedeniy-
le fuarda yerimizi aldık. Güçlü bir ekip 
ve bayi ağı, başarıyı getiren unsurların 
başında geliyor ve yurt dışında kendi-
nizi güçlü hissetmenizi sağlıyor. Nukon 
Makine olarak ilk kez Hollanda’da bir 
fuara katılıyoruz. Bu pazara girerken 
talepleri karşılayabilmek adına ön ha-
zırlıklar ve ayrıntılı bir pazar araştırması 
yaptık. Hollanda pazarından beklentimiz 
yüksek. Fuarda makine satışı gerçek-
leştirmiş olmamız, başarılı işlere imza 

atabileceğimizi gösteriyor. Firmamızın 
öncelikli hedef pazarları; Benelux ülke-
leri ve Almanya’dır. Fuarda Almanya’dan 
gelen çok sayıda ziyaretçiyle temas kur-
mamız da bu ülkeye yönelik çalışmala-
rımız için ön hazırlık niteliğinde oldu. 
Firma olarak Rusya, Sırbistan, Polonya, 
Çek Cumhuriyeti ve ABD’de düzenlene-
cek fuarlara da katılmayı planlıyoruz. 
Yurt dışında katıldığımız fuarlarda MTG 
ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Ayrıca sektö-
re yönelik yayınlarını da yakından takip 
ediyoruz. MTG’nin Türk makinesinin ta-
nıtımına yönelik hazırladığı reklamları 
görmek, üreticilere destek olduğunu 
hissetmek bizlere güç veriyor.”   

technishow fuarına türkiye’den 
nukon firması katıldı.
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Otomasyon, elektronik, hidrolik 
ve pnömatik üretim alanlarını 
kapsayan fuarda, makine ih-
racatının lokomotif firmaları, 

yenilikçi ürünlerini 30 bin metrekare-
nin üzerinde bir alanda tanıtma şansı-
na sahip oldu. Yerli üreticilerin yanı sı-
ra; Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, Çin, Danimarka, Finlandiya, 
Hindistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, 
İspanya, İsviçre, Japonya, Kore, Malezya, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, 
Tayvan ve Yunanistan’dan gelen firma-
lar da katılımcı olarak fuarda yerini al-
dı. Özellikle Almanya, ABD, Bulgaristan, 
Çin, Hindistan, İtalya, Japonya ve Kore 
ülke pavyonlarıyla fuara katıldı. Bu yıl bir 
yeniliğe imza atan WIN Fuarı, Avrupa’nın 
dördüncü büyük ekonomisine sahip ül-
kesi İtalya’yı “Avrasya İş Ortağı” olarak 
fuarda ağırladı. 

16 ülkeden Satın alMa 
Heyetleri fuarı ziyaret etti
WIN Fuarı; Ekonomi Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Orta 
Anadolu İhracatçılar Birliği (OAİB), 
Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA) 
ve KOSGEB gibi 25’i yabancı 86 kuruluş 
tarafından destekleniyor. WIN Fuarı ile 
eş zamanlı düzenlenen alım heyeti kap-
samında; Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Cezayir, Tunus, Hırvatistan, Sırbistan ve 
Özbekistan’dan gelen 16 firma temsilcisi 
ile Türk iş adamlarının ikili iş görüşme-
leri gerçekleştirdi. 19 Mart’ta ise WIN 

Fuarını gezen yabancı firma temsilcileri 
Türk firmalarının standlarını ziyaret etti.

“otoMaSyon Süreçlerinde 
Makineler araSı iletişiM öneM 
kazanıyor” 
Uzmanlara göre, 2023 yılına kadar 
Türkiye’de Enerji yoğunluğunun en az 
yüzde 20 düşürülmesi ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payının yüzde 30’a 
çıkarılması hedefleniyor. Enerji verim-
liliği ve üretkenlik fabrikalar için büyük 
önem taşıyor. Ağ tabanlı, komponent-
lerin birbiriyle iletişim kurduğu fabrika 
sistemleri bu verimliliği artırmak için 
önemli rol oynuyor. M2M-makineler 
arası iletişim otomasyon sistemi ile ma-
kineleri uzaktan izleyerek ve yöneterek 

süreçler daha verimli hale getiriliyor ve 
enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Katılımcı 
firmalar, fabrika süreçlerinde önem taşı-
yan otomasyonla ilgili ürünlerini de WIN 
Fuarında ziyaretçilerin beğenisine sundu. 
 
Sorunlar endüStriyel 
etkinlik zirVeSinde tartışıldı
Fuar kapsamında her yıl düzenlenen 
Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi bu yıl da 
sektörün sorun ve fırsatlarını çok sayı-
da konferans, panel, kurumsal etkinlik 
ve çözüm gösterisiyle ele alındı. Zirve, 
bilgi paylaşım ve aktarımında da büyük 
rol oynuyor. Inovatif paylaşımlar, yeni iş 
ortakları arayan firmalar ve yeni işbirlik-
lerine imza atmak isteyenler için etkili 
bir platform oluşturuyor.

MAkİnE SEkTörü
Wın fUArınDA BULUŞTU
Wın Fuarı, 19-22 mart tarihleri arasında TüyaP Fuar ve kongre merkezinde 
makine sektörüne kapılarını açtı. ihracatın lokomotif firmaları, yenilikçi ürünlerini 
ekonomi Bakanlığının desteğiyle fuarı ziyaret eden satın alma heyetlerine sergileme 
fırsatı buldu.
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MTG yetkilileri, 2011 ve 2013 
y ı l lar ında  düzenlenen 
Machine Tool Indonesia 
Fuarı (Cakarta/Endonezya) 

sırasında Türkiye ve Endonezya arasın-
da makine sektörü ile ilgili gerçekleş-
tirilebilecek işbirlikleri konusunda fikir 
alışverişinde bulunmak üzere, Cakarta 
Ticaret Müşaviri Okan Öztürk’ün de ka-
tılımıyla Endonezya Sanayi Bakanlığını 
ziyaret etti. İkili görüşmelerde, Bakanlık 
yetkililerinden Endonezya’nın tekstil ma-
kineleri konusunda talebi olduğu, özel-
likle iplik üretim-dokuma, iplik boyama 
ve örme makinelerine yatırım yapılması-
nın gerekliliği bilgisi alındı. 10 Şubat 2014 
tarihinde gerçekleşen MTG toplantısında 
alınan karar uyarınca, Endonezya’dan 
bir heyet 26-29 Mart tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenen Texpo Euroasia 
Fuarına davet edildi. Endonezya Sanayi 
Bakanlığı ile Endonezya merkezli bir 
tekstil firması temsilcisinin de yer al-
dığı heyet, MTG’nin davetlisi olarak 
İstanbul’da çeşitli temaslarda bulundu. 
Söz konusu ziyaretin ilk günü Tekstil 
Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği 
(TEMSAD) ile gerçekleştirilen toplantıya, 
TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Nalbant ve Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan 
Büyükdede ile TEMSAD ve MTG’den 
üst düzey yetkililer katıldı. Söz konusu 
toplantıda, her iki ülkeden ilgili firma 
temsilcilerini bir araya getirme konu-
sunda görüş birliğine varıldı. Heyet, 25 
Mart’ta Canlar Makine ve Dilmenler 
Makine tesislerini ziyaret ederek firma-
ların makine ve satış potansiyeli hak-
kında bilgi aldı. 26 Mart’ta Endonezya 
Başkonsolosluğunu ziyaret eden heyet, 
Endonezya Başkonsolosunun da iştira-

kiyle Texpo Euroasia 2014 Fuarının açı-
lış törenine katılarak sektör firmaları-
nın stantlarını ziyaret etti. Konuyla ilgili 
MAİB’den yapılan açıklamada, “Ziyaretin, 
Endonezya ile ilerleyen yıllarda yapılacak 
işbirliği çalışmaları açısından ve özel-
likle 2014 sonunda MTG’nin katılacağı 
Machine Tool Endonezya 2014 Fuarında 

gerçekleştirilmesi düşünülen Milli 
Katılım Organizasyonu ve B2B görüşme-
leri için faydalı olacağını düşünüyoruz. 
Ayrıca heyette yer alan bakanlık yetki-
lilerinin, Endonezya tekstil firmalarının 
iletişim bilgilerini ve üretimlerini uzman-
larımızla paylaşacak olmaları da mem-
nuniyet vericidir” ifadelerine yer verildi.

EnDOnEzYA HEYETİ 
TürkİYE’Yİ zİYArET ETTİ

makine Tanıtım Grubunun (mTG) davetlisi olarak Türkiye’ye gelen endonezya 
heyeti, Texpo euroasia Fuarını ziyaret etti. makine sektöründen önemli 

isimlerle bir araya gelen heyetle çeşitli konu başlıkları çerçevesinde görüşmeler 
gerçekleştirildi.
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dünyanın lider endüstri 
teknolojileri fuarlarından 

olan hannover messe 
2014’de, geçtiğimiz yıllarda 

olduğu gibi mTG şov 
yaptı. “you are ın Good 

hands - emin ellerdesiniz” 
sloganıyla tasarlanan 

reklamlar, Türk makine 
sektörünün avantajlarına 

dikkat çekti.
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Dünyanın lider endüstri tek-
nolojileri fuarlarından olan 
Hannover Messe 7-11 Nisan 
tarihleri arasında Almanya’da 

düzenlendi. 66 ülkeden 5 bin firmanın 
katıldığı fuarda160 Türk firması da yerini 
aldı. Toplam 6 bin 217 metrekare katı-
lımcı alanı ile Alman firmalarının ardın-
dan ikinci sırayı alan Türk firmaları bir 
rekora daha imza attı. Makine Tanıtım 
Grubu (MTG) ise bu güzel manzaranın 
odağındaydı. MTG, 5. ve 15. holdeki iki 
standında ziyaretçilerine Türk makine 
sektörü hakkında bilgi verirken, hava-
alanı ve fuar alanında yer alan reklam 
çalışmalarıyla da dikkatlerin Türk maki-
ne sektörünün üzerine yoğunlaşmasını 
sağladı. “You Are In Good Hands-Emin 
Ellerdesiniz” sloganı ile tasarlanan MTG 
reklamları havaalanından başlayarak, 
fuar alanında reklam kulelerinde, küp 
ilanlar, shuttlelar, taksi durakları, bill-
boardlar, fuar haritaları ve fuar gazete-
sinde devam etti. Fuarı ziyaret eden 180 
bin kişinin ve binlerce katılımcının MTG 
reklamları ile Türk makine sektörünün 
avantajları hakkında bilgi sahibi olması 
sağlandı.   
MTG, Almanya Başbakanı Angela Merkel 
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ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in de katıldığı açılış seremonisi-
ne de sponsor oldu. MTG’nin sponsor 
olduğu sigara salonunda Türk içecek-
leri, fındığı ve fıstığı tanıtıldı. Almanya 
Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda 
Devlet Başkanı Mark Rutte’nin de katıl-
dığı açılış seremonisine de sponsor olan 
MTG, fuar ziyaretçilerine sigara salo-
nunda da Türk içecekleri ikram etti.
Fuara MTG ve MAİB’i temsilen Yönetim 
Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Sevda Kayhan 
Yılmaz, Ali Eren ve Ferdi Murat Gül ka-
tıldı.
Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği’de 
(POMSAD) MTG  ile birlikte 15. holde 
yerini aldı.  Hannover Başkonsolosu 
Mehmet Günay ve Hannover Ticaret 
Ataşesi Kudret Ceran da MTG standını 
ziyaret etti. 8 Nisan tarihinde ise MTG 
standında, Türk ve Alman misafirlerden 
oluşan yaklaşık 200 kişinin katıldığı bir 
kokteyl düzenlendi. 

Hannover Messe’de imaj çalışmalarına 
ağırlık verildi
Fuar öncesi, MTG’nin Almanya danış-
manları ve tanıtım çalışmalarının koor-
dineli olarak yürütüleceği halkla ilişkiler 
firmasından temsilcilerle yapılan toplan-
tılarda izlenecek yol haritası belirlendi. 
Özellikle 2014 yılında MTG’nin basında 
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daha çok yer alması gerekliliği üzerinde 
duruldu. Bu çerçevede MTG’den yetki-
lilerin bir araya geleceği kurum, der-
nek ve basın mensupları önceden tespit 
edildi. Hannover Messe’de Almanya’nın 
önemli basın yayın organlarında görev 
alan gazetecilere röportaj veren MTG 
yetkilileri, Türk makine sektörünün ya-
pısını, mevcut potansiyelini ve hedefleri-
ni kamuoyu ile paylaşma fırsatı yakaladı. 
MTG Yönetim Kurulu Üyeleri 7 Nisan’da 
Vereinigte Fachverlage yayın grubuyla 
gerçekleşen editöryel toplantının ar-
dından, aynı grubun düzenlediği kokteyl 
partisine katıldı. Kokteylde temasla-
rını sürdüren Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Almanya’da Türk makine sektörünün 
imajını güçlendirme konusunda basın-
dan etkin biçimde faydalanılması gerek-
liliğine vurgu yaptı.
8 Nisan’da da yabancı basın mensupları 
ile MTG Yönetim Kurulu Üyeleri yoğun 
görüşmelerde bulundu. Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu 
DDV Media dergisine Türkiye pom-
pa sektörü hakkında ropörtaj verdi. 
Pumplaza’da Vereinigte Fachverlage 
yetkilileri ile gerçekleşen görüşmede 
ise Kutlu Karavelioğlu ve POMSAD Genel 
Sekreteri Gökhan Sezer Türktan Türk 
pompa sektörü hakkında değerlendir-
melerde bulundu. Aynı gün TIMGlobal 
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Media: Industrial Engineering News, 
Technische Revue ve Maschinen Markt 
dergileriyle Sevda Kayhan Yılmaz, Türk 
makine sektörünün gelişimi, MAİB ve 
MTG faaliyetleri hakkında bilgi veren 
bir görüşme gerçekleştirdi.Aerospace 
dergisi editorleri ile de Yönetim Kurulu 
Üyesi Ferdi Murat Gül bir görüşme yaptı. 
Türk Makine Sektörü ve MTG faaliyetleri 
hakkında bilgi verilen toplantıda ayrıca 
Amerika’da yapılabilecek aktiviteler için 
yol haritası çizildi, görüş ve önerilerde 
bulunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri Sevda 
Kayhan Yılmaz, Ali Eren ve Ferdi Murat 
Gül ABD’li Nordson firması yetkilileri ve 
OWL yöneticileri ile bir görüşme gerçek-
leştirdi. 8 Nisan’da MTG standında Türk 
ve yabancı konukların davet edildiği bir 
kokteyl de organize edildi. Türk yemek-
lerinin ikram edildiği kokteyle 200’ü aş-
kın misafir katıldı. Hannover Milletvekili 
Mustafa Erkan, Hannover Başkonsolosu 
Mehmet Günay, Hannover Ticaret Ataşesi 
Kudret Ceran ve THY Hannover Müdürü 
Orhan Kabaoğlu da kokteylde yerini al-
dı. Kokteyle ayrıca; Verlag Moderne 
Industrie, VDMA gibi uluslararası ku-
ruluşlardan davetliler, Hollanda’da fa-
aliyet gösteren Metal Union yetkilisi ve 
birçok yabancı firma temsilcisi de katıl-
dı. 9 Nisan’da Sevda Kayhan Yılmaz Ost 

West, MDA Technologies, Automation 
Tech ve VDI Nachrichten dergilerine rö-
portaj verdi. Vereinigte Fachverlage yet-
kilileri, Sevda Kayhan Yılmaz, Ali Eren 
ve Ferdi Murat Gülün katılımıyla MTG 
standında kamera çekimleri yaptı.  9 
Nisan’da ayrıca Pumpplaza’da düzenle-
nen etkinliğe davet edilen MTG Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Başkan Yardımcısı 
Kutlu Karavelioğlu pompa sektöründe 
faaliyet gösteren önemli firmalarla ikili 

görüşmeler gerçekleştirme fırsatı buldu. 
Fuar süresince MTG reklamlarının yer 
aldığı Messe Daily Gazetesi’nin 10 Nisan 
sayısında MTG Yönetim Kurulu Üyeleri 
Sevda Kayhan Yılmaz, Ferdi Murat Gül 
ve Hannover Ticaret Ataşesi Kudret 
Ceran’ın fotoğrafına yer verilerek, MTG 
hakkında haber yapıldı.  Fuar süresince 
MTG standından üyelere ait veritabanı 
CD’si, katalog, USB, fuara katılan MSSP 
üyesi POMSAD’ın kataloğu dağıtıldı.
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Fuar girişlerindeki mTG reklam kuleleri dikkatlerin 

Türk makine sektörüne odaklanmasını sağladı. 

Fuar alanının onlarca noktasına dağılan küp ilanlar “Türk makine 

sektörünün avantajlarına” vurgu yapan sloganlarla bezendi. 
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makine Tanıtım Grubu 5. ve 15. holdeki 

stantları ile fuara katıldı. 

Fuar ana girişindeki taksi duraklarında 
mTG reklamları vardı.

“Openning ceremony” girişinde davetlileri 
“Turkish machinery” kübü karşıladı.
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Bagaj teslim bölümündeki mTG küp ilanları fuara gelenleri ilk karşılayan reklamlar oldu. 

Fuarın ana girişinde mTG kule ilanlarının yanı 
sıra poster reklamları da boy gösterdi. 

hannover messe yerleşim planını gösteren ve 
ziyaretçilerin ücretsiz olarak temin ettiği kağıtlarda 

mTG ilanları yer alıyordu. 
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dünyanın en geniş fuar alanlarından birine sahip olan hannover messe’de 
holler arası servis hizmeti veren otobüsler Türk makine sektörünün 

avantajlarını vurgulayan mTG reklamları ile giydirildi. 

Fuar süresince her gün dağıtılan “messe daily” 

gazetesinin ilk sayfasında 5 gün boyunca 

“Turkish machinery” ilanı yer aldı.

hannover messe katılımcı firmalarının yer aldığı 
kataloğun arka sayfasına mTG reklamı verildi.

Fuarın 5. hol ve kuzey girişinde mTG banner 
ilanları yer aldı. 
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Toplam metrekare 
alanı ile almanya’dan 

sonra ikinci 
sırada yer alan 

Türkiye,  hannover 
messe 2014’e 160 
firma ile katıldı. 
Türk firmaları 
ile hannover 

messe 2014’ü ve 
mTG’nin tanıtım 
kampanyalarını 

konuştuk.  

66

GÜNDEM NİSAN



“Mtg, artı değer
kazandırıyor”

“Modern, genç Ve dinaMiğiz”

“Bu yılki fuarın durgun geçtiğini söylemek 
yanlış olmaz. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı açı-
sından önceki yıllarda daha yoğun bir ilgi söz 
konusuydu. Ekonomik göstergelerin olumsuz 
yansımasının ve bunun yanında birçok ürüne 
ve firmaya artık internet vasıtasıyla daha 
hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabiliyor olma-
sının, mevcut durumun yaşanmasında etkili 
olduğunu düşünüyorum. Prestij bakımından 
Hannover Messe’de yer almanın hem firmamı-
zın imajı açısından, hem de mevcut müşteri-
lerimizle ilişkilerimizi güçlendirme-potan-
siyel müşterilerle tanışma açısından önemli 
olduğunu düşünüyorum.” 

“Türkiye’nin en fazla ihtiyacı olduğunu düşün-
düğüm yurt dışı imajı oluşturma noktasında 
MTG’nin yürüttüğü çalışmalar, önemli bir 
artı değer kazandırıyor. Bu konuda atılan her 
adımın biz sektör temsilcilerine ve ülkemize 
büyük fayda sağladığına inanıyorum.”

“Türkiye’nin tüm metal döküm sanayicilerine 
kapısını açan TÜDÖKSAD’ın asli amacı, üyeleri 
arasında işbirliği ve etkileşimi artırarak ortak 
proje ve çalışmalarla döküm sektörünün büyü-
yerek daha iyi bir noktaya getirilmesine destek 
olmaktır. Günümüzde yüksek katma değerli 
teknolojiler ve verimliliğin artırılması ile sür-
dürülebilir büyümenin sağlanması derneğimi-
zin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. 
Hannover Messe’ye milli katılım organizas-
yonu düzenlememizin nedeni de üyelerimizin 
dünyaya entegre olurken birlikte hareket etme 
kültürünün yerleşmesidir. Hannover Messe’nin 
önümüzdeki dönemde üyelerimize önemli 
kapılar açacağını düşünüyorum.” 

“MTG reklamların kullanılan el figürlerini 
oldukça beğendim. Avrupa’ya, Türkiye’nin 
modern, genç ve dinamik bir ülke olduğunu 
ifade edebilmek son derce önemlidir. MTG’nin 
bunu başardığını gördüm. Her ülkenin kendi 
stantlarının olduğu böylesine büyük bir orga-
nizasyonda Türkiye’nin de adının yer alması; 
makine sektöründe gelişmiş bir millet olduğu-
muzu herkese gösteriyor. MTG’nin bu özverili 
çalışmalarının ülkemiz ve sektörümüz adına 
karşılık bulduğunu düşünüyorum.”

canan özge Sarıoğlu
Pınar döküm
Pazarlama Ve saTış 
müdür yardımcısı

kuBilay dal
TüdOksad 
Genel sekreTeri

KATILIM4.
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“Mtg reklaMlarının oluMlu 
geri dönüşü olacaktır”

“Mtg’nin çalışMalarıyla
gurur duyuyoruz”

“Fuar bizim açımızdan geçen seneye kıyasla 
oldukça iyi geçti. Hannover Messe’ye hem yeni 
müşterilerle tanışmak, hem de yeni bağlantı-
lar kurabilmek amacıyla katıldık. Faydalı bir 
fuar süreci yaşadığımızı düşünüyorum.”

“Hannover Messe, binlerce kişinin ziyaret 
ettiği, makine sektörü alanında dünyanın en 
büyük fuar organizasyonu. Böylesi bir mecra-
da MTG’nin yaptığı her türlü reklam ve tanıtım 
faaliyetinin olumlu geri dönüşü olacaktır.”

“İki yıl önceki fuarla karşılaştırınca, Hanno-
ver Messe’yi bu yıl biraz daha sönük buldum. 
Bu durum belki de, firmalara ve ürünlere 
ulaşmanın artık eskisi kadar zor olmamasın-
dan kaynaklanıyor. İnsanlar ürünü ve firmayı 
görmek, bilgi almak için buraya kadar gelme 
ihtiyacı duymuyor. İnternet sayesinde hem 
firmalara, hem de ürünlere ulaşmak çok 
kolay. Firma olarak fuara katılma nedenimiz; 
sektörün büyükleriyle, dünya devleriyle hare-
ket ettiğimizi herkese göstermek. Amacımız 
yeni müşteri bulmaktan ziyade sektördeki 
varlığımızı hissettirmek.” 

“MTG reklamları özellikle son yıllarda daha 
fazla dikkat çekiyor. Hannover Messe’de hem 
fuar alanının dışındaki, hem de fuar alanının 
içindeki reklamlar çok etkili. Bu sene oto-
büslerin üstünde de çok sayıda MTG reklamı 
gördüm. MTG’nin bu çalışmaları Türk makine 
sektörü ve bizler açısından gurur verici. Artık 
makine sektöründe ciddi firmalara sahip, 
bu alanda önemli ve büyük yatırımları olan 
bir ülke olduğumuzu rahatlıkla dünyaya ilan 
edebiliyoruz. MTG’nin uluslararası arenada 
Türkiye’yi bu şekilde tanıtması bizim için 
gurur verici.”

elMaS yarar
ediT elekTrOnik 
kUrUmsal müşTeri 
ilişkileri yöneTicisi

ceMalettin aytiş
yılmaz redükTör
ihracaT müdürü

“Mtg 
ülkeMiz Ve 

SektörüMüz 
AdınA 

Pozitif etki 
yaratıyor”

“Fuara 21 senedir ziyaretçi olarak 
katılıyorum. Dinamik Motor olarak 
da firma düzeyinde ikinci kez katı-
lıyoruz. Fuara gösterilen ilginin her 
yıl gittikçe azaldığını gözlemledim. 
Hatta bu sene bazı holler hiç açılma-
mış. Bulunduğumuz holde de bazı 
stantların yerine hol yapılmış. Ön-
ceki yıllarda bu hollerde yer bulmak 
zorken şu anda stant alanları boş 
olarak duruyor. Bu durumumun ya-
şanmasında ekonomik krizin etkisi 
olsa da, bundan daha çok internet ve 
teknolojinin Çin’e doğru kayması asıl 
neden diye düşünüyorum. Firmamız 
özelinde gayet iyi bir fuar süreci 
yaşadık. Diğer ülkelerdeki bağlantı-
larımızla, halihazırdaki müşterileri-
mizle ve potansiyel müşterilerimizle 
bir araya geldik. Genel itibariyle 
Hannover Messe markamızın bilinir-
liğini artırmayı amaçladığımız bir 
organizasyon.”

“MTG’nin reklam çalışmalarını 
ülkemiz ve sektörümüz adına pozitif 
etki yaratacak faaliyetler olarak 
görüyorum.”

eMre taVMan
dinamik mOTOr
yöneTim kUrUlU Başkanı

KATILIM2.

KATILIM2.

KATILIM10.
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“Mtg’nin reklaMları
gurur Verici”

“Mtg, öneMli çalışMalar 
yaPıyor”

“Geçen yıla kıyasla daha sakin bir fuar geçiri-
yoruz. Katılımın ve ilginin daha yoğun olduğu 
geçen yılki Hannover Messe’de özellikle Asya 
ve Ortadoğu ülkelerinden gelenler de daha 
fazlaydı. Yeni ürünlerimizi tanıtmak ve yeni 
müşteriler bulabilmek amacıyla fuara katıldık 
ve bu hedef çerçevesinde başarılı görüşmeler 
gerçekleştirdik.”

“MTG’nin reklam çalışmaları, Türk katılım-
cılar olarak her şeyden önce bize büyük bir 
gurur veriyor. Ülkemizi böylesine başarılı bir 
biçimde temsil ettiği için MTG yetkililerine 
teşekkür ediyorum.”

“Pazarda hüküm süren durgunluk nedeniyle 
katılımcıların ve ziyaretçilerin fuara gös-
terdiği ilginin de geçtiğimiz yıllara kıyasla 
daha az olduğunu söyleyebilirim. Firmamızın 
Avrupa merkezli birçok müşterisi mevcut. Yeni 
müşterilere firmamızı tanıtmak ve mevcut 
müşterilerimizle tekrar bir araya gelip görüş-
meler gerçekleştirmek, Hannover Messe’ye 
katılmaktaki temel amaçlarımız arasında 
bulunuyor.”

“Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bir tabir 
var. Bu sebeple tanıtımın her çeşidinin mu-
hakkak bir geri dönüşü olacağını düşünüyo-
rum. Ülkemizin ve sektörümüzün daha etkin 
tanıtımı yönünde MTG’nin gerçekleştirdiği 
çalışmaları bu açıdan önemli buluyorum.”

HayrullaH Mutlu
merkez mOTOr
saTış sOrUmlUsU

fırat kızılay
enPay endüsTriyel 
Pazarlama müşTeri 
Temsilcisi

“Mtg’nin 
reklaMları 
Her yerde 

dikkatiMizi 
çekiyor”

“Hannover Messe; ağır sanayi, de-
mir-çelik ve enerji sektörüne yöne-
lik fikir veren, başarılı, imrenilecek 
bir fuar. Ayrıca Hannover Messe bir 
yanıyla da fuarın ötesinde, uluslara-
rası arena niteliğinde bir organizas-
yon. Fuarın ilk günleri sakin geçti. 
Fakat üçüncü günden itibaren bir 
canlılık gözlendi. Standımıza göste-
rilen ilginin önceki yıllara göre daha 
iyi olduğunu söyleyebilirim. Önemli 
temaslar gerçekleştirerek potansi-
yel müşterilerle tanıştık.”

“MTG’nin başarılı reklam çalışma-
ları fuarın her yerinde dikkatimi 
çekti. Reklamda kullanılan el 
figürlerini de oldukça beğendim. 
MTG’nin bu reklam çalışmasıyla 
anlaşılır bir mesaj verdiğini düşü-
nüyorum. Avrupa’ya, Türkiye’nin 
modern, genç ve dinamik bir ülke 
olduğunu ifade edebilmek son 
derce önemlidir. MTG’nin bunu ba-
şardığını gördüm. Her ülkenin kendi 
stantlarının olduğu böylesine büyük 
bir organizasyonda Türkiye’nin de 
adının yer alması; bizim sadece dö-
ner değil, makine de yapan bir mil-
let olduğumuzu herkese gösteriyor. 
MTG’nin bu özverili çalışmalarının 
ülkemiz ve sektörümüz adına karşı-
lık bulduğunu düşünüyorum.”

fatiH iğrek
iĞrek makine
üreTim müdürü

KATILIM4.

KATILIM4.

KATILIM20.
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“türkiye’nin adını Mtg ile 
Birlikte Her yerde görüyoruz”

“Mtg, SektörüMüzün
BaşarıSını yanSıtıyor”

“Geçen yıla göre biraz daha sakin gibi görünse 
de fuarın henüz bitmediğini göz önünde bulun-
durursak ziyaretçi sayısının ilerleyen günlerde 
daha da artabileceğini düşünüyorum. Fuara 
potansiyel müşterilerimize ulaşmak için 
katılıyoruz. Amacımız olası müşterilerimizin 
sadece fuar süresince değil, fuardan sonra da 
bizlere ulaşmalarını sağlamak. Fuardan aylar 
sonra bile firmamızı arayıp bulan müşteriler 
olabiliyor.” 

“Ülkemizin ve sektörümüzün tanıtımı açı-
sından MTG’nin yaptığı reklam çalışmalarını 
başarılı buluyorum. Hol girişlerinde ve billbo-
ardlardaki MTG reklamları fuara gelen her-
kesin gözüne çarpıyor. Fuarın bu yılki partner 
ülkesi Hollanda olsa da hemen hemen her 
yerde MTG ile birlikte Türkiye’nin adını gö-
rüyoruz. Genel anlamda MTG çalışmalarının 
pozitif etki bırakacağına eminim.”

“Sektörün en büyük fuarı olan Hannover 
Messe’nin çok faydalı bir organizasyon 
olduğunu düşünüyorum. Durgun başlayan 
fuar hafta ortasına doğru hareketlendi. Fuar 
boyunca yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaştık ve 
bazı ziyaretçilerimizle de karşılıklı görüşme 
imkanımız oldu. Fuara katılmaktaki en önemli 
amacımız yeni müşterilerle tanışmak ve mev-
cut müşterilerimizle ilişkilerimizi tazeleyerek 
geliştirebilmek.”

“MTG’nin tanıtım faaliyetleri, ülkemiz ve sek-
törümüz için oldukça faydalı. Bu tip reklam 
çalışmaları yapılmadığı takdirde Türkiye’nin 
ve sektörümüzün başarılarının anlatılabilme-
sinin zor olacağını düşünüyorum.”

aBdurraHMan ileri
makim
Genel müdür yardımcısı

idil erSöz öney
TechnOcasT
Pazarlama Ve
ileTişim müdürü

“Mtg, yükSek 
PreStiJli 

işlere iMza 
atıyor”

“Dünya genelinde bütün fuarlara 
gösterilen ilgi gitgide azalıyor. İnter-
netin çözüm geliştirme noktasındaki 
etkinliği, insanların fuarları ziyaret 
etmesi gerekliliğini de ortadan 
kaldırdı. Hannover Messe artık daha 
çok bir prestij fuarı olma özelliği 
taşıyor. Tüm bunlara rağmen fuarın 
Avrupa’dan müşteri edinme nokta-
sındaki etkisi yadsınamaz. Firmamız 
açısından fuar hem distribütörle-
rimizle görüşme imkanı sağlıyor, 
hem de müşterilerimizle bir araya 
gelebiliyoruz.” 

“MTG, yüksek prestijli işlere imza 
atıyor. Fuara katılımcı ve ziyaretçi 
olarak gelenler Türkiye ile ilgili 
yoğun bir tanıtımla karşı karşıya 
kalıyor. Bu durumun yarattığı etkiyi 
sektörümüz ve ülkemiz açısından 
gayet olumlu buluyorum.”

Metin HekiMoğlu
daTakOm
Genel müdürü

KATILIM4.

KATILIM4.

KATILIM2.
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“‘eMin ellerdeSiniz!’
oldukça etkili Bir MeSaJ”

“Mtg, türkiye’nin Varlığını 
HiSSettiriyor”

“Fuarda makro anlamda bir gerileme oldu-
ğunu düşünüyorum. Almanya’daki firmaların 
oluşan masraflar sebebiyle fuar alanlarını 
küçültmesinin yanında, bazı firmaların da 
maliyetler nedeniyle fuara katılamadığını 
öğrendik. Türk firmaları için aynı durumun 
geçerli olduğunu söyleyemem. Avrupa’daki 
Türk tedarikçilerin sayısı, minimum masrafla 
maksimum hizmet vermeleri sebebiyle artmış 
halde. Pozitif anlamda rekabet edebilir ko-
numda olduğumuzu düşünüyorum. Firmamız 
açısından ise yeni bağlantılar kurduğumuz ve 
oldukça güzel geri dönüşler aldığımız bir fuar 
süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim.”

“MTG’nin reklam çalışmalarını çok başarılı 
buluyorum. “You are in good hands - Emin el-
lerdesiniz” güzel ve özenli cümleler seçilerek 
oluşturulmuş oldukça etkili bir mesaj.”

“Hannover Messe’ye 2000 yılından bu yana ka-
tılıyoruz. Fuara gösterilen ilgi 2009 senesinde 
azalmaya başlasa da bu seneki durumun biraz 
daha iyi olduğunu gördüm. Fakat yeni müşteri 
edinme noktasında ne yazık ki bize biz getirisi 
bulunmuyor. Bugün itibariyle 80 ülkeye ihra-
cat yapan bir firma olarak, müşterilerimizin 
önemli bir kısmını buradaki çalışmalarımızla 
edindik. Bizim için Hannover Messe artık bir 
buluşma noktası.”

“Böylesine etkili uluslararası bir organizas-
yonda, MTG’nin gerçekleştirdiği reklam ve 
tanıtım çalışmalarının algı yönetimi açısından 
etkili olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan 
Türkiye’nin buradaki varlığını hissettirmesi 
de önemli bir durum.”

taner delikara
POlaT GrUP redükTör
aVrUPa saTış sOrUmlUsU

SaVaş yalçın
klemsan
Genel müdürü

“Mtg ile 
türk Makine 
Sektörünün 

öneMi 
artıyor”

KATILIM11.

“Hannover Messe’ye firmaların katı-
lım düzeyi ve ziyaretçilerin göster-
diği ilgi, 2012 yılına kadar gayet iyi 
bir düzeydeydi. Özellikle 2007-2008 
döneminin oldukça parlak olduğunu 
söyleyebilirim. Fakat baş gösteren 
ekonomik krizle birlikte bu durumda 
belli bir azalma söz konusu oldu 
ve bir süre sonra da fuara olan ilgi 
neredeyse tamamen durdu. Firma 
olarak fuara katılmamızın en önemli 
sebebi yeni müşteri bulmak olsa da 
onun kadar önemli olan diğer bir 
husus da mevcut müşterilerimizle 
temas kurup tekrar görüşme fırsatı 
yakalayabilmek.”

“MTG’nin çalışmalarıyla Türkiye’nin 
önemi artıyor. Fuara katılan ya 
da fuarı ziyaret eden herkes, 
Türkiye’nin makine sanayisi alanın-
da da güçlü bir biçimde var olduğu-
nun farkına varıyor. Tüm bu tanıtım 
çalışmaları muhakkak ki dünyanın 
dört bir yanından fuara gelen firma-
ların ve ziyaretçilerin dikkatini 
çekiyordur diye düşünüyorum.”

MuStafa Bayrak
dirinler döküm sanayi
saTış müdürü

KATILIM15.

KATILIM14.
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akdaş

alce

anet

artesis

ayhan Metal

Borsan

datakom

dinamik Motor

dtS

akdemir

aldem

ar elektrik

asçelik

ayzer

çemaş

demas

dinçoğlu

edit

akomek

alpplas

arpek

atom 

Başoğlu

çetinkaya

denge

dirikanlar

egemet

aksan 

anar

arslan 

atos

Bimed

cubera

denizciler

dirinler

elfatek 
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dünyanın en önemli endüstri fuarlarından hannover messe’ye bu yıl 160 
Türk firması katıldı. Türkiye, almanya’nın ardından fuara alanında en 

fazla metrekareye sahip ikinci ülke oldu.

elimko

emko

ePc

ersoy

esit

figabara

gisas

Hekimoğlu

iğrek

elkomsan 

emta

eren

ertekin

esitaş

fMc

gür Metal

Hes kablo

ika

elte

enpay

ergun

esispower

etabir

foundry 
körfez

gVd

Hisar

kael

ermas

entes

erse

esit elektrik

ferro

gençler

Has Metal

Hisarlar

kağan 
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kanca

klemsan

KrK

Makelsan

Mete

Moston

önder

özçelikler

Pınar

kardökmak

koçak 

kyS

Makim

Metsan

odöksan 

onka

özkan 

Politan

kaspa

kondas

laspar

Merkez Motor

Mikrodev

ok-las

ortaç

Parsan

reksan

klas

kormas

Madencan

Mesan 

Mirsan 

omtaş

oscar

Pgr

Sahra
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Sanka

şirinler

Sümer

teknokol

terbay

torun

turkuaz

üstek

yazkan

Sarımet

Sistaş

tan 

teknolabor

tescom

trakya döküm

uğur türkyurt

uzman 

yenal

şenkaya

StS elektrik

technocast

tekpan

tongun

tSt

ulusoy

Volt

yılmaz 
redüktör

Sigma

StS trafo

tekkan

tem teknik

tora

tüdoksad

ünal

yapıtaş

zarifsan
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Türkiye’de makine ihracatı ya-
pan firmaların temsil edildiği 
tek birlik olan MAİB Seçimli 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 

15 Nisan’da OAİB Genel Sekreterlik 
Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya, Birliğe üye firmaların yöneti-
cilerinin yanı sıra Makine Sanayii Sektör 

Platformu’na (MSSP) bağlı derneklerden 
üst düzey temsilciler katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
ması ile başlayan toplantının kapsamı ve 
programıyla ilgili OİAB Genel Sekreteri 
Ö zkan Aydın genel kurul üyelerine bilgi 
verdi. Genel kurul üyelerinin talebiyle 
kongrenin Divan Kurulu Başkanlığını 

Murat Özcan, Katip Üyeliklerini ise Naci 
Vardar ve Savaş Emir üstlendi. Divan 
heyetinin belirlenmesinden sonra söz 
alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Kutlu Karavelioğlu MAİB ve MTG’nin 
faaliyetleri ile 2014 yılı çalışma rapo-
runu genel kurul üyelerinin bilgisine 
sundu. Sunumunda 6 Nisan 2010 yılın-

MAİB YEnİ YönETİMİnİ 
SEÇTİ
makine ihracatçıları Birliğinin (maiB) 2013 Olağan seçimli Genel kurul Toplantısı 
15 nisan’da Orta anadolu ihracatçı Birliklerinin (OaiB) Genel sekreterlik hizmet 
Binası’nda gerçekleştirildi. yönetim kurulunun dört yıllık çalışmalarının ibra edildiği 
toplantıda önümüzdeki dönemde yönetimde yer alacak isimler de belirlendi.
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da göreve başlayan yönetim kurulunun 
dört yıllık çalışmalarını özetleyen Kutlu 
Karavelioğlu, MTG’nin yurt içi ve yurt dı-
şı tanıtım faaliyetleri ile hedeflerinden 
bahsetti. MTG’nin çok sayıda organi-
zasyona dahil olduğunu belirten Kutlu 
Karavelioğlu, Türk markalarının imajını 
ve sektörün ihracat potansiyelini yük-
seltmeye yönelik çalışmaların yurt içi ve 
yurt dışında başarıyla sürdürüldüğünü 
söyledi. Birlik olarak MSSP üyelerine 
gerekli desteği sağlamaya çalıştıklarını 
aktaran Kutlu Karavelioğlu, Türk maki-
ne sektörünün uluslararası yapılanma-
larda söz sahibi olmaya başladığının da 
altını çizdi. Çalışmalara 2014 yılında da 
aynı hızla devam edileceğini ifade eden 
Kutlu Karavelioğlu, mevcut yönetim 
kurulu üyelerine ve birlik çalışanlarına 
teşekkür etti. Programın devamında 
MAİB’in gelir-gider hesaplarıyla ilgili 
genel kurul üyelerine bilgilendiler veril-
di ve sorular yanıtlandı. Toplantıda 2013 
yılı mali tabloları ve 2014 yılı bütçesi de 
üyelere sunuldu. Denetim raporlarının 
okunmasından sonra yapılan oylamada 
mali tablolar, denetim raporları ve 2014 
yılı tahmini bütçesi oybirliği ile ibra edil-
di. Yönetimin ibrasından sonra söz alan 
MAİB ve MTG Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran, başta yönetim kuru-
lu üyeleri olmak üzere dört yıllık görev 
süresi içinde birliğe katkıda bulunan 
çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, 
Birlik ve MTG’nin önceki yıllardaki ba-
şarılarının önümüzdeki dönemde de ar-

tarak devam edeceğini belirtti. MAİB’in 
sektörün tek birliği olduğunu söyleyen 
Adnan Dalgakıran, makine sektörünün 
ülke ekonomisi için önemine vurgu yap-
tı. Makine sektörünün, üretimde katma 
değer yaratabilecek sektörlerin başın-
da geldiğini belirten Adnan Dalgakıran, 
Türkiye ekonomisinin hedeflerine ula-
şabilmesi için makine sektörünün des-
teklenmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Sektörün eksikliklerine de dikkat çeken 
Adnan Dalgakıran, Birliğin çalışmala-
rı ve üstlendiği misyonla ilgili de bilgi 
verdi. Adnan Dalgakıran özetle şunları 
söyledi: “Birliğimiz, devletin verdiği gö-
rev doğrultusunda sektörümüze sağla-
nan destekleri başarılı şekilde koordine 
ediyor ve kanuna uygun olarak çalış-
malarını sürdürüyor. Asli görevlerimiz 
dışında kısıtlı kaynaklarımızla sektörü-
müzün gerek yurt içinde, gerekse yurt 
dışında tanıtılması için çaba harcıyoruz. 
Türkiye’nin makine ihracatının yüzde 
70’i yerli üretimle karşılanabileceği hal-
de ithalat oranımız oldukça yüksek. Bu 
durum Türkiye ekonomisi açısından ca-
ri açığın artmasına neden oluyor. İlgili 
devlet kurumlarına yerli malının tercih 
edilmesi konusunda baskılarımız sürü-
yor. Devletin yerli üretime daha stra-
tejik bakmasını sağlamaya çalışıyoruz. 
Etkinliğimizi artırmak adına federasyon 
çatısı altında birleşmeli, tüm sektörel 
derneklerle ortak hedefe birlikte yürü-
meliyiz. Makine Federasyonu (MAKFED) 
çatısı altında birleşmek için MAİB öncü-

lüğünde imzalar atıldı. Üretim, sanayi 
ve teknolojiye toplumsal bakışın gelişti-
rilmesini çok önemsiyoruz. Gençlerimizi 
üreten, şüphe eden ve yetinme duygu-
sunun azaldığı bireyler olarak yetiş-
tirmek istiyoruz. Toplumsal dönüşü-
mü sağlamaya yönelik çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Yeni dönemde 
aramıza katılacak arkadaşlarımızla da-
ha da başarılı işlere imza atacağımızı 
düşünüyorum.” Adnan Dalgakıran’ın 
konuşmasından sonra ilçe seçim ku-
rulundan yetkililerin gözetiminde yö-
netim kurulu seçimine geçildi. Adnan 
Dalgakıran’ın yeniden MAİB Yönetim 
Kurulu Başkanı seçildiği listede ise üç 
yeni isim yer aldı.

yönetim kurulu Başkanı
dalgakıran – adnan dalgakıran

yönetim kurulu asil üyeleri
ağteks - mehmet ağrikli 
dizayn - necmettin öztürk
durmazlar - hüseyin durmaz
erensan - ali eren
erkunt - zeynep erkunt armağan
hFmG - Ferdi murat Gül
inan Plastik – Tamer Güven
kayahan – sevda kayhan yılmaz
net mak - serol acarkan
sms – kutlu karavelioğlu

MAİB 2014-2018
YönETİM kUrULU
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İstif Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Derneğinin (İSDER) 
21 Nisan’da gerçekleştirilen 5’inci 
Olağan Genel Kurulunda, uzun yıl-

lardır İSDER’de Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevini üstlenen Ender 
Akbaytogan, derneğin 2006-2013 yılla-
rı arasında yönetim kurulu başkanlığı-
nı yürüten onursal ve kurucu başkan 
Rızanur Meral’den görevi devralarak 
derneğin yeni başkanı oldu. Genel kurul-
da üyelere teşekkür konuşması yapan 
Ender Akbaytogan, “Yıllardır Yönetim 
Kurulunda Genel Başkan Yardımcısı 
olduğum İSDER’de, bayrağı kuruluşun-
dan bu yana başarı ile taşıyan Rızanur 

Meral’den devralıyoruz. Derneğimizi bu 
günlere getiren, gelişmesinde büyük 
hizmetleri olan başkanımıza teşekkür 
ederiz” dedi.

2 Milyar dolarlık iHracat 
Hedefi
Genel kurul üyelerine yeni dönem he-
deflerini açıklayan Ender Akbaytogan, 
“Cumhuriyetimizin 100. yıl vizyonu doğ-
rultusunda 2 milyar dolarlık ihracatla 
Avrupa’da ilk üç arasında yer almak ve 
tüm alt komitelerle beraber Türkiye’de 
sektörün yüzde 90’ını İSDER çatısı altın-
da toplamak arzusundayız. Dernek yapı-
sının güçlendirilmesi ve büyüyen pazar 
ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal bir 
yapıya ulaştırılması başlıca hedefimizdir. 
Bu hususta devam eden çalışmalara hız 
vererek belli standartlara ulaşma ama-

cı ile İSO Belgesi alınmasını kısa sürede 
sonuçlandıracağız” dedi.

İSDEr’DE EnDEr 
AkBAYTOGAn DönEMİ
istif makinaları distribütörleri ve imalatçıları derneğinin (isder) 5’inci Olağan Genel 
kurulu 21 nisan’da yapıldı. isder’in yeni yönetim kurulunun belirlendiği toplantıda, 
ender akbaytogan dernek başkanlığına seçildi.

yönetim kurulu Başkanı
ender akbaytogan

yönetim kurulu üyeleri
serkan acar 
Faruk aksoy
Orhan aydoğan
ibrahim Gül
ali kara
murat kır
ılgaz korkmaz
Faruk köse
alparslan kurtmen 
ünsal kuyucu
Tamer öztoygar
Taner sönmezer 
sönmez yazıcı

İSDEr  2014-2016
YönETİM kUrULU

ender akBaytogan
yönetim kurulu Başkanı
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TARMAKBİR Genel Kurulunda 
Divan Başkanlığını Ziya Altınöz, 
Divan Kurulu Üyeliklerini Sefa 
Özdemir ve Ahmet Özer üstlen-

di. TARMAKBİR’den yapılan yazılı açık-
lamada, 27. Olağan Genel Kurulda ilgili 
gündem maddesi gereği oylanıp kabul 
edilen tüzük değişiklikleri arasında en 
önemlilerinin, dernek organlarına da-
hil edilen etik kurul ile yönetim kurulu 
bünyesinde oluşturulacak ilgili çalışma 
komitelerinin belirlenmesi olduğunun 
altı çizildi.
Bu değişikliklerin yanı sıra “Derneğin 

Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek 
İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma 
Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı; 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri; 
Üyelikten Çıkarılma; Yönetim Kurulunun 
Teşkili, Görev ve Yetkileri, Bürolar, 
Derneğin Gelir Kaynakları” ile ilgili mad-
delerde de tüzük değişikliğine gidildi. 
Genel kurulun ilgili gündem maddeleri 
gereğince yapılan seçimler sonucun-
da ise yönetim kurulunda görev alacak 
isimler belirlendi. Yeni yönetim kurulu 
arasında gerçekleştirilen ilk toplantıda 
da görev paylaşımı yapıldı.

şenol önal
yönetim kurulu Başkanı

TArMAkBİr 27. OLAğAn 
GEnEL kUrULU YAPıLDı

Türk Tarım alet ve makinaları imalatçıları Birliğinin (TarmakBir) 26 nisan 
tarihinde ankara’da gerçekleştirilen 27. Olağan Genel kurulunda yeni başkan ve 

yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

yönetim kurulu Başkanı
şenol önal

yönetim kurulu üyeleri
zeynep erkunt armağan
nurullah Büyükgıcık
akın Çetin
hüseyin Finiş
kutlu karavelioğlu
ahmet küçükbacak
mümtaz özalp
yüksel özdek
ahmet özer
Bilgin Türkay
halil Uğur
kaan Uyguntüzel

TArMAkBİr  2014-2016
YönETİM kUrULU
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kONMAK, İSKON ve KONELEX 
Fuarları, Takım Tezgahları 
S a n a y i c i  v e  İ ş a d a m l a r ı 
Derneği   (T İAD)  işb ir l i-

ği; Ekonomi Bakanlığı, Konya Ticaret 
Odası (KTO), Konya Sanayi Odası (KSO), 
Makine Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi ve KOSGEB’in desteğiyle Konya 
Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlen-

di. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen üç 
fuar sektör profesyonellerini Konya’da 
buluşturdu. 11. Uluslararası Metal 
İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, 
Yan Sanayileri, Ekipmanları, Delme 
Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, 
Hidrolik ve Pnömatik Fuarı (KONMAK 
2014);  9. İstifleme, Depolama, Taşıma, 
Vinç ve Lojistik Fuarı (İSKON 2014); 9. 

Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, 
Enerji Üretimi ve Otomasyon Fuarında 
(KONELEX 2014) yerlerini alan üreti-
ciler, geliştirdikleri son teknolojile-
ri müşterilerine sunma fırsatı buldu. 
Fuarın açılış törenine Vali Muammer 
Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Makina İmalatçıları Birliği 
(MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sevda 

Türk MAkİnELErİ 
kOnYA’DA GörüCüYE ÇıkTı
kOnmak, iskOn ve kOneleX makine fuarları 24-27 nisan tarihleri arasında konya 
Uluslararası Fuar merkezi’nde düzenlendi.
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Kayhan Yılmaz, KTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Öztürk, TİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Gamsız ve KSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ömer Şen katıldı. 

“konya, türkiye’nin fuarcılık 
Merkezi olacak”
Fuarın açılışında Konya’nın üretim ya-
pısıyla ilgili bilgi veren KTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, bölgenin 
üretim potansiyeli ve makine sektörü-
nün geleceğine dair öngörülerde bulun-
du. Selçuk Öztürk konuşmasında özetle 
şunları söyledi: “Yakında Anadolu’nun 
en büyük fuar merkezine sahip olacağız. 
Konya zaman içinde Türkiye’nin de fuar-
cılık merkezi haline gelecek. Türkiye son 
10 yılda gösterdiği ekonomik büyüme 
başarısı ile Anadolu ekonomisinin ül-
ke ekonomisine katkısının da artmasını 
sağlamıştır. Ülke ekonomisinin parlayan 
yıldızı Konya olarak daha çok çalışmaya, 
daha çok üretmeye ve daha çok dünya-
ya açılmaya kararlıyız. Şehrimiz, son 12 
yılda Türkiye ortalaması üstünde ger-
çekleştirdiği büyümeyle 2,5 milyar doları 

aşan dış ticaret hacmine sahip. 2014’ün 
ilk üç ayında Konya’nın ihracatı yüzde 28 
oranında arttı.”

“takıM tezgaHları iHracatıMız 
artıyor”
Ülkenin ve Konya’nın takım tezgahları 
üretimi konusunda hızla ilerlediğini ve 
bu ilerlemenin ihracat rakamlarına yan-
sıdığını belirten TİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Gamsız ise “Takım tez-
gahları makine üreten makinelerdir. 
Sektörün, ülkenin gelişimine olan katkısı 
yadsınamaz derecededir. Geçtiğimiz yıl 
takım tezgahları kullanımı arttı. Takım 
tezgahı üretiminde de büyük oranda bir 
artış yaşandı. Rakamlarla ifade etmek 
gerekirse, geçtiğimiz yıl sektör olarak 
yüzde 8’lik büyüme gerçekleştirdik. Bu 
rakamlarla yetinemeyiz, öncelikli hede-
fimiz bu rakamları daha da yukarıya çı-
karmaktır. Fuar ziyaretçilerine tavsiyem 
mümkün olduğunca fazla firmayla temas 
kurmalarıdır” dedi. Konuşmaların ar-
dından açılış kurdelesi kesildi. Protokol 
üyeleri stantları gezerek firmalardan 
bilgi aldı.

fuarlara 21 ülkeden 337 firMa 
katıldı
Anadolu’nun, sektöründeki en önem-
li etkinliklerinden biri olan fuarlara 21 
ülkeden 377 firma ve firma temsilciliği 
katıldı. Dört gün süren organizasyonda, 
760 marka 1500’ün üzerinde makine ve 
parçası ile üretim süreçlerine ilişkin ye-
nilikleri ve teknolojik gelişmeleri ziya-
retçilerine sundu. Sektörün hedef pazar-
ları başta olmak üzere 18 farklı ülkeden 
gelen toplam 42 bin 298 ziyaretçi, Türk 
üretimi makine ve parçalarına yoğun ilgi 
gösterdi. 

alıM Heyeti 
organizaSyonlarıyla ikili 
işBirlikleri deSteklendi
Makine İhracatçıları Birliği tarafından 
organize edilen Alım Heyeti Programı 
ve KSO Avrupa İşletmeler Ağı işbir-
liğiyle gerçekleştirilen B2 KONMAK 
2014 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri 
Programı kapsamında fuarı ziyaret eden 
yabancı konuklar, Türk makine üreticile-
riyle bir araya gelerek fikir alışverişinde 
bulundu.
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Altı yıl önce yayın hayatına 
başlayan, 7 bin 500 adet 
basılan ve abonelerine 
ücretsiz olarak dağıtılan 

Moment Expo dergisi internet orta-
mındaki varlığını tüm mobil cihaz-
lara da taşıdı. www.moment-expo.
com adresinden ulaştığınız moment 
expo dergisini artık tüm mobil ci-
hazlarınıza indirerek de okuyabilir-
siniz. 

yeni Sayılar Ve altı yıllık 
arşiV çok yakınınızda
Türk makine imalat sektörü gün-
deminde yer alan gelişmeler, firma 
tanıtımları ve araştırma yazılarıyla 
beraber birbirinden çarpıcı kapak 
konuları, röportajları ve dikkat çe-
ken haber çalışmalarıyla Moment 
Expo, her ay kesintisiz olarak sektö-
rün buluşma noktası olmaya devam 
ediyor. 2008 yılının Haziran ayında 
yayın hayatına başlayan Moment 
Expo, altıncı yaşını geride bırakma-
sının ardından ISO ve Android uygu-
lamaları ile çok daha yakınızda. IOS 
7 ve üzeri işletim sistemlerini des-
tekleyen uygulama, tablet veya tele-
fonlarda rahatça çalışıyor. Android 
işletim sistemini de destekleyen 
uygulama, tablet veya telefonlarda 
kullanılabiliyor. Moment Expo uy-
gulaması ile derginin son beş sayı-
sından istediğinizi, tablet veya tele-
fonunuza indirip, hemen okumaya 
başlayabilirsiniz.

MOMEnT EXPO 
ÇAnTAnızDA, CEBİnİzDE!
makine ihracatı ve ticareti dergisi moment expo altıncı yılında biriktirdiği dev arşivi 
ve her ay yeni sayıları ile tüm mobil cihazlarda. altı yıllık makine sektörü arşivi 
artık çantanızda, cebinizde!
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Makine İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu nisan ayın-
da yapılan Genel Kurulun 
ardından yeni dönem çalış-

malarına hız kesmeden devam ediyor. 
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, Başkan Yardımcıları Kutlu 
Karavelioğlu ve Necmettin Öztürk, 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ağrikli ile 

Denetim Kurulu Üyesi Hasan Büyükdede 
6 Mayıs’ta Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret etti. 

kaPSaMlı işBirliği toPlantıSı 
düzenlenecek
Toplantıda Makine İhracatçıları Birliği ve 
Makine Tanıtım Grubunun çalışmaları 
hakkında Fikri Işık’ı bilgilendiren heyet, 

birlik tarafından hazırlatılan makine bel-
geselini bakanın bilgisine sundu. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a 
makine sektörünün sorunlarının da ak-
tarıldığı ziyarette, sektör temsilcileri ile 
nakanlık yetkililerinin daha geniş katılımlı 
bir toplantıda buluşturularak çözüm öne-
rileri ve ortak çalışmalarla ilgili detayların 
konuşulması üzerine fikir birliğine varıldı. 

MAİB YönETİM kUrULU, 
BİLİM, SAnAYİ VE 

TEknOLOjİ BAkAnı fİkrİ 
ıŞık İLE Bİr ArAYA GELDİ

makine ihracatçıları Birliği (maiB) yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Bilim, 
sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri ışık’ı ziyaret etti. 6 mayıs’ta gerçekleştirilen 

ziyarette maiB’in çalışmaları, gelecek hedefleri, makine sektörünün sorunları ve 
çözüm önerileriyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.
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MTG, Türk makine sektörü-
nün tanıtımı kapsamında 
Meksika’da düzenlenen 
Fabtech 2014 Fuarına ka-

tıldı. Mexico City’deki Centro Banamex 

Fuar Merkezinde gerçekleştirilen 
Fabtech Mexico, 24 ülkeden 452’ye yakın 
katılımcı firmanın ürünlerini sergilediği, 
11 binden fazla ziyaretçinin takip ettiği 
Meksika’nın en önemli endüstri fuarın-

dan biridir. Uzmanlar, dünyanın en hızlı 
gelişen üretim pazarlarından biri olan 
Meksika’nın 30 yıl içinde gayri safi mil-
li hasıla bakımından dünyanın ilk sekiz 
ülkesi arasında yer alacağını öngörüyor. 

MTG, fABTECH fUArınA 
kATıLDı
makine Tanıtım Grubu (mTG) 6-8 mayıs tarihleri arasında meksika’da düzenlenen 
Fabtech 2014 Fuarına info stant ile katıldı. Fuarda ziyaretçilere Türk makine 
sektörünün durumu ve makine ihracatçıları Birliğine üye firmalarla ilgili bilgi 
verildi.
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Makine ithalatı açısından dünya yedinci-
si olan Meksika, Türk makine üreticileri 
için de oldukça önemli bir pazar konu-
mundadır.  
Fabtech 2014 Fuarına info stand ile ka-
tılan MTG, ziyaretçilerini Türk makine 
sektör hakkında bilgilendirerek, üye bil-
gilerinin yer aldığı katalog ve dijital do-
kümanlar dağıttı. Ayrıca Makine Sanayii 
Sektör Platformu üyelerinin tanıtıldığı 
kataloglar ve İspanyolca broşürlerde zi-
yaretçilerle paylaşıldı. Şehrin havaalanı 
ve fuar alanında yer alan Türk makine 
sektörü ile ilgili reklamların yanı sıra 
fuar süresince Meksika’daki sektör ya-
pılanmalarıyla işbirliği yapılabilecek ko-
nular üzerine görüşmelerde bulunuldu.
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ısk-sOdeX 2014, 7-10 mayıs tarihleri arasında istanbul Fuar merkezinde 
düzenlendi. 881 firmanın katıldığı fuarda 353 pompa ve vana firması ürünlerini 

sergileyerek fuara damgasını vurdu.
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Uluslararası Isıtma, Soğutma, 
Klima, Havalandırma, Yalıtım, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su 
Arıtma ve Güneş Enerjisi 

Sistemleri Fuarı ISK-SODEX 2014 Fuarı, 
11 salonda ve toplam 55 bin metrekare 
alanda düzenlendi. Alanında dünyanın 
üçüncü, Türkiye’nin ise en önemli fuarı 
olma özelliğine sahip olan ISK-SODEX 
2014’ü dört günde 84 binden fazla kişi zi-
yaret etti. 881 firmanın ürünlerini sergi-
lediği fuarın birinci ve üçüncü hollerinde 
yer alan 353 pompa ve vana firması, sek-
törün gücünü bir kez daha gözler önüne 
serdi. 
Türk Pompa ve Vana Sanayicileri 
Derneği de fuara info stant ile katıldı. 
Ziyaretçilerine Türk pompa ve vana sa-
nayisi hakkında bilgi veren POMSAD yet-
kilileri ayrıca üye firmaların bilgilerini 
içeren kataloglar dağıttı.
Fuar esnasında bir de toplantı yapan 
POMSAD Yönetim Kurulu, pompa ve va-
na sektörünün ISK-SODEX Fuarı ile iliş-
kisini değerlendirdi.  Yönetim Kurulunun 
tespitleri şunlar oldu:
• Fuar büyüklüğü içinde metrekare ve 

katılımcı bakımından pompa ve vana 
sektörünün lider konumda olması,

• bu durumun ziyaretçilerin fuara çe-
kilmesi bakımından da büyük bir ca-
zibe yarattığı,

• iklimlendirme fuarı olarak algılansa 
da, bu iki sektörün genel endüstrideki 
kullanımının fuara olan ilgiyi artırdığı.

Fuara katılan pompa ve vana firmaları 
ise yurt dışı ziyaretçi sayısının geçmiş 
yıllara göre arttığı bilgisini verdi. Ayrıca 
çok sayıda pompa ve vana firması yeni 

ürünlerini ISK-SODEX’te ilk kez sergi-
ledi. Pompa ve vana firmaları gelişime 
açık olan ISK-SODEX’e gelecek yılarda 
da katılımlarının süreceğini vurguladı.
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“fuara katılıM yükSekti”

“yaBancı ziyaretçilerin 
ilgiSinden MeMnunuz”

“ıSk-Sodex Sektörün en 
öneMli fuarlarından Biri”

 “İmpo Motor Pompa olarak ISK-SODEX Fuarına uzun yıllar-
dır katılıyoruz. Fuarın ilk günü düşük seyreden katılım düzeyi 
ilerleyen günlerde oldukça yükseldi. Firmamız için bu yılki 
fuarı, yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle bu-
luştuğumuz, yeni ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduğumuz 
oldukça verimli bir organizasyon olarak tarif edebilirim.”

“Fuara bu yıl, geçtiğimiz yıllara oranla oldukça yoğun bir ya-
bancı ziyaretçi ilgisi mevcut. Fuar süresi boyunca standımız-
da yurt dışından gelen birçok ziyaretçi ağırladık ve bu durum 
da bizi oldukça memnun etti. Genel anlamıyla önceki yıllara 
kıyasla firmamız açısından oldukça hareketli bir fuar süreci 
yaşadık. Organizasyon bakımından da herhangi bir problemle 
karşılaşmadık.”

 “Firmamız içme suyu, sulama, yangın sistemleri, şehir 
şebekelerindeki kayıp ve kaçakların önlenmesi daha doğrusu 
suyun olduğu her iletim hattında kullanıma yönelik vana 
üretimi gerçekleştiriyor. ISK-SODEX, sektörümüze yönelik 
olarak düzenlenen en önemli fuarlardan biridir. Son yıllarda 
fuarlara katılırken daha seçici davranmaya özen gösteriyo-
ruz. Fuarın ihtisas alanıyla ilgilenen ziyaretçilerin sayısında 
bir azalma olduğunu gözlemliyorum. Özellikle DSİ, İller Ban-
kası ve belediyelerin su-kanal idarelerinin yetkililerinin fuara 
daha fazla ilgi duymalarının sağlanması en büyük beklenti-
mizdir. Fuar organizasyonu ile ilgili bir problem yaşamadık.”

çağkan çiMen
imPO mOTOr POmPa 

BölGe saTış 
sOrUmlUsU

gökHan ercan
dikkaya GrUP

Planlama Ve saTış 
müdürü

güVenç güVen
dOĞUş Vana 

Ve döküm 
yUrT iÇi saTışTan 
sOrUmlU Genel 

müdür yardımcısı
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“fuar tariHleri daHa 
doğru PlanlanMalı”

“fuar Bu yıl daHa 
Hareketli”

“fuara katılMayı 
Sürdüreceğiz”

 “Fuara düzenli olarak katılıyoruz. Ancak ziyaretçi sayısında 
yıldan yıla bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle bu 
yıl yurt dışından ve resmi kurumlardan gelen ziyaretçi sayısı 
da düştü. ISK-SODEX, Almanya’da eş zamanlı olarak düzen-
lenen bir fuarla aynı zamana denk geldi. Ziyaretçi sayısındaki 
düşüşün, iki fuarın aynı döneme rastlamasıyla ilgisi olabilir 
diye düşünüyorum. Fuar planlamalarında bu tür durumlar 
dikkate alınırsa daha iyi olur. İhtisas ürünleri imal eden bir 
firma olarak ürünlerimizi ve yaptığımız işi bilen insanlardan 
daha fazla ilgi görüyoruz. Organizasyonla ilgili bazı teknik 
sorunlar yaşasak bile genel anlamda yıldan yıla artan bir 
tecrübeyle daha az problemle karşılaştığımız bir fuar oldu 
diyebilirim.”

“Fuarın bu yıl daha hareketli geçtiğini söyleyebilirim. Ziya-
retçi sayısı önceki yıllara göre daha fazla. Genelde fuarların 
ilk günü daha sakin ve monoton geçerken bu yıl ilk günden 
itibaren göze çarpan bir hareketlilik söz konusu. Yurt dışın-
dan gelen ziyaretçi sayısı da bir hayli fazla. Sektördeki köklü 
firmalar bu yıl daha çok yeni ürünleriyle ön planda. Firmamız 
adına da genel olarak başarılı bir fuar süreci yaşadık. Stant 
yerimizi belirleme noktasında daha farklı bir tercihimiz ola-
caktı fakat bu aşamada bir sorun yaşadık. Fuar yetkililerine 
de bu durumu ilettik.”

“Fuar süresi boyunca karşılaştığımız ilgiden oldukça mem-
nun kaldık. Profesyonel ziyaretçi sayısında da önceki yıllara 
oranla bir artış söz konusu. Bu yıl uluslararası katılımın da 
geçen yıllara kıyasla daha fazla olduğunu ifade edebilirim. 
Stant kurulumu ve sonraki süreçler de dahil olmak üzere 
organizasyon noktasında bir sorunla karşılaşmadık. Fuarın 
sergi alanı açısından en büyük katılımcılarından biri olarak 
önümüzdeki yıllarda da ISK-SODEX Fuarında yer almaya 
devam edeceğiz.”

oğuz Soydan
layne BOWler

iş GelişTirme Ve 
saTış mühendisi

Sedef HürMeriç
dOmak

POmPa Ve makina
Finans Ve dış 

TicareT yöneTici 
yardımcısı

MeHMet kaya
sTandarT POmPa

ar-Ge Uzmanı
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İstanbul Valisi Avni Mutlu, İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan 

Dalgakıran, İSO Meclis Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, Borsa İstanbul (BİST) 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yer aldığı açılışta 
Soma’da yaşanan maden faciasında ha-
yatını kaybedenler için saygı duruşunda 
bulunuldu. İSO’nun katkılarıyla hazırla-

nan “Vasat” adlı kısa filmin gösterimiyle 
başlayan kongrede, Türkiye’nin inşaat-
çılığa, ranta, tüketime ve dış kaynağa 
dayalı büyüme potansiyelini yitirdiğine 
dikkat çekildi. Ayrıca ülkenin orta gelir 
tuzağına hapsolduğu kaydedildi.

“kalkınManın yolu inoVaSyona 
dayalı akıllı BüyüMedir”
12. Sanayi Kongresi’nin açılış konuşma-
sını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, siyasi, sosyal ve eko-
nomik alanlarda köklü bir ilerleme elde 

edilemediğinden bahsederek, “Bundan 
böyle hakikatlerle yüzleşmeliyiz. Bunu 
yapamadığımız için 20. yüzyılı kaybettik, 
ama 21. yüzyılı kaybetme lüksümüz yok. 
Onun için kongre temamız 21. Yüzyılla 
Büyük Yüzleşme” dedi. Erdal Bahçıvan 
konuşmasında 12. Sanayi Kongresi 
Bildirgesi’nden şu bölümleri aktardı: 
“Türkiye, şu an kritik bir yerdedir. Daha 
çok inşaatçılığa, ranta, tüketime ve dış 
kaynaklara dayalı büyüme modeli po-
tansiyelini yitirmiştir. Ülke ekonomisi 
orta gelir tuzağına hapsolmuştur. Şu an 

İŞ DünYASı 12. SAnAYİ 
kOnGrESİnDE BULUŞTU
istanbul sanayi Odası (isO) tarafından organize edilen 12. sanayi kongresi 15 
mayıs’ta lütfi kırdar sergi sarayı’nda toplandı. “21. yüzyılla Büyük yüzleşme” temalı 
kongreyi, Türk sanayisinden çok sayıda profesyonel takip etti.
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toplumun talebi her bakımdan gelişmiş 
ülkede yaşamaktır. Bu nedenle ülke 
sanayileşme ile bütünsel kalkınmalı-
dır. Kendi üretimi, ürün teknolojileri ile 
sanayileşmelidir. Bundan böyle sana-
yici rekabet edilebilirliğini, verimliliğini 
artırmalıdır. Katma değerli teknolojileri 
üreterek dünya ekonomisinden daha çok 
pay almalı; çevreye ve topluma duyarlı 
olmalıdır. Dünya yeni bir döneme giriyor. 
Rekabet, artık belli bir ülkede veya yö-
rede değil tüm dünyadadır. Bu ortamda 
şirketlerde bir yandan bir araya gelme-
ler, bir yandan da ayrılmalar yaşanıyor. 
Bilgi bütün sektörleri, kurumları yeni-
liyor. Her alanda birikimi eskitiyor, yeni 
arayışların önünü açıyor. Şu an eski ve 
yeni bir aradadır. Bu dönemde belir-
sizlikleri aşmak, vasatı aşmak, refaha 
erişmek için yeni bir zihniyet gerek-
mektedir. Bu zihniyet bütünsel kalkın-
madır. Bütünsel kalkınma siyasi, sosyal 
ve ekonomik hayatın ilerlemesi ile olur. 
Bütünsel kalkınma yolu inovasyona da-
yalı akıllı büyümedir. Buna göre büyüme, 
sermayenin yanı sıra verimlilikten gel-
melidir. Bir de bundan böyle yeni üretim 
teknolojileri imalat ve hizmet sektörleri 
ile bir araya gelmeli, bütün olmalıdır. 
Bankalar bütünsel kalkınmaya yardımcı 
olmalıdır. Burada kalite artırılmalıdır. 
Yerel ve mikro yatırımlar finanse edil-
melidir. Bundan böyle en büyük teminat 
duran varlıklar değil fikir ve buluşlar ol-
malıdır.” 

“SerMaye PiyaSalarını 
genişletMeli, 
derinleştirMeliyiz”
BİST Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü İbrahim Turhan ise Türkiye’nin 

her yıl yüzde 4-5 büyüyebileceğine dik-
kat çekti. Ülkenin 2023 hedeflerinden 
söz eden İbrahim Turhan, “Birey başı 
milli geliri 25 bin dolara getirecek bü-
yümenin yolu yatırım ve üretimdir. Her 
yıl milli gelirin yüzde 23-24’ü kadar ya-
tırım yapmalıyız” ifadelerini kullandı. 
Yatırımları özel sektörün üstleneceğini 
aktaran İbrahim Turhan, “Peki, yatırım 
için finansmanı nereden temin edeceğiz? 
İç tasarruf oranları bu yatırımları karşı-

lamaz. Tasarruf eksikliğimiz var. Bunu 
görmeli, yatırımlar için finans sektörünü 
reel sektörün taleplerine cevap verecek 
şekilde yapılandırmalıyız. Onun için ser-
maye piyasalarını genişletmek, derinleş-
tirmek durumundayız” diye konuştu.

“ileri teknoloJilere SaHiP 
ürünlerin iHracattaki Payı 
artMalı”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ko-
nuşmasında sanayinin sorunlarına de-
ğindi. Türkiye’nin sanayi ihracatında ileri 
teknoloji ürünlerinin payının artmadığı-
nın altını çizen Hisarcıklıoğlu, sorunun 
çözümü için teknolojinin teşvik edilme-
sini, yeniliklerin gerçekleştirilmesini 
önerdi. Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayi stra-
teji planlarının raflardan indirilip her yıl 
yenilenerek yol haritası haline getirilme-
si tavsiyesinde bulundu.

“türkiye’nin BüyüMeSinde 
iHracatın Ve Sanayinin Payı 
Var”
İSO 12. Sanayi Kongresi’ne Stanford 
Üniversitesi Siyasal Bilimler Profesörü 
Francis  Fukuyama konuk o ldu. 
Kongrenin ikinci bölümünde sanayicile-
re hitap eden Fukuyama, Soğuk Savaş’ın 
ardından iki kutuplu dünyanın dağıldı-

erdal BaHçıVan
isO yönetim kurulu Başkanı

ibrahim turHan
BisT yönetim kurulu Başkanı

adnan dalgakıran
isO yönetim kurulu Başkan 
yardımcısı ve kongre Program 
komitesi Başkanı
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ğını, ABD’nin dünyada ağırlığının artır-
dığını dile getirdi. 11 Eylül saldırılarının 
ardından siyasal ve ekonomik olarak 
yeni bir dönemin başladığını belirten 
Fukuyama, “Bu dönem gelişmekte olan 
ülkelerin dönemiydi. Gelişmekte olan 
ülkeler büyüdü. Tabii Türkiye de bun-
lar içindeydi. Ama Türkiye’nin durumu 
onlardan ayrıydı. Türkiye’nin büyüme-
sinde ihracatın yanında sanayinin de 
payı vardı” dedi. Francis Fukuyama’nın 
ardından Çin-Hindistan Enstitüsü 
Kurucu Ortağı Haiyan Wang da “Akıllı 
Küreselleşme” başlıklı bir sunum ger-
çekleştirdi. Kongrenin son bölümünde 
ise Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve 
Köşe Yazarı Şeref Oğuz’un moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen “Türkiye’de 
Vasatlık ile Yüzleşme” paneline; MAİB 
ile MTG Yönetim Kurulu Başkanı, İSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Kongre Program Komitesi Başkanı 
Adnan Dalgakıran, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım 
Ekren, Alarko Şirketler Topluluğu 
Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, 
Sen De Gel Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Betil ve Konda Genel 
Müdürü Bekir Ağırdır konuşmacı olarak 
katıldı. 

türkiye’de VaSatlık ile 
yüzleşMe
“Türkiye’de Vasatlık ile Yüzleşme” pane-

linde konuşan Adnan Dalgakıran, vasat-
lığın nedenlerini, vasatlığın Türkiye’nin 
gelişmesindeki olumsuz etkilerini ve 
çözüm önerilerini davetlilerle paylaştı. 
Türk sanayisinin vasatlıktan kurtulup 
verimlilik açısından istenilen seviyeye 
bir türlü ulaşamadığını belirten Adnan 
Dalgakıran, yıllardır belli bir kısır dön-
gü içinde zaman kaybettiğine dikkat 
çekti. Vasatlıktan kurtulmak için dönü-
şümün şart olduğunu ifade eden Adnan 

Dalgakıran, “Sanayi modelimizi değişti-
recek nitelikli insan kaynağını yetiştir-
mek zorundayız” dedi. Adnan Dalgakıran 
paneldeki konuşmasında özetle şunları 
söyledi: “Türk sanayisi vasatlıktan kur-
tulup verimlilik açısından istenilen se-
viyeye bir türlü ulaşamıyor. Ülkemizde 
vasatlıktan kurtulmak isteyenleri bek-
leyen sonuçlar vardır. Kimi zaman be-
del ödememiz gerekebilir. Fakat bedel 
ödemekten korktuğunuz vakit hiçbir 

Haiyan Wang
Çin-hindistan enstitüsü 

kurucu Ortağı
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şeyi değiştiremezsiniz. Toplum olarak 
bedel ödemeyi sevmiyoruz. Bizim için 
belirlenmiş sınırlarda yaşamayı seçi-
yoruz. Milli Eğitim Bakanlığı kayıtla-
rında gençlerimizin vatandaş olarak 
hangi özellikleri taşıması gerektiği de-
taylarıyla yazılmıştır. Tek model insan 
yetiştirme kaygısındayız. Ezberci bir 
eğitim sisteminden geliyoruz. Analitik 
düşünme yeteneğimizi geliştirmiyoruz. 
Sanayi Devrimi’nden bu güne dünyadaki 
gelişmeler incelendiğinde bazı ülkele-
rin değişerek geliştiğini bazılarının ise 
aynı kaldığını göreceksiniz. Bu değişimi 
gerçekleştiren ise insandır. Değişimin 
temelinde insan var. Toplumdaki tüm 
insanların toplu bir şekilde değişeceğini 
düşünmek hayalciliktir. Fakat toplumun 
içinden çıkacak birileri pek çok şeyi de-
ğiştirebilir. Gelişmiş ekonomilerde nite-
likli beyinler sistemin en önünde yerini 
alırken bizler vasatlarımızı sistemin ana 
unsuru haline getiriyoruz. Vasatlık riya-
kar topraklarda yetişir. Bu topraklarda 
kimse kendi hikayesini yazmak istemez, 
başkalarının hikayesini yazar. Türk eko-
nomisi ve sanayisi de bu şekildedir. Bir 
ürünü Almanya’da dört, Türkiye’de ise 
64 firma üretir. 100 yıldır bu topraklar 
cari açık verir. Fakat cari açığın çözümü-
ne yönelik tek bir akademik makale bu-
lamazsınız. Çünkü gelecek öngörümüz 
üç-beş yıllıktır. 20 yıl sonra Avrupa’nın 
en fazla yaşlıya sahip ülkesi olacağımızı 

kimse önemsemez. Anadolu kurtarıcı-
ların topraklarıdır. Sürekli bir kurtarıcı 
bekler. 7’sinde neyse 70’inde aynı olmayı 
marifet sayan bir anlayıştan geliyoruz. 
Bu coğrafyada vasatlıktan sıyrılmak çok 
zordur. Bir toplumun tamamen vasat-
lıktan kurtulması mümkün olmasa da 
gelişmek için vasatlığı aşabilmiş yüzde 
3 ya da 5’lik bir kesime ihtiyaç duyarsı-
nız. Aslında dünya üzerindeki özgürlük 
ve sosyal imkanlar da bu kesim içindir. 
Onların daha yaratıcı olabilmelerini teş-
vik etmek içindir. Toplumu geliştirecek 
olan da toplumun yetiştirmek zorunda 

olduğu bu kesimdir. ABD’nin dünyadaki 
beyin göçünü ülkesine toplamasının te-
mel nedeni budur. 
Yapısal olarak Türk sanayisi teknolojisi-
ni dışarıdan alarak, o teknoloji ile üretim 
yapar. Daha uygun fiyatlı insan kaynağı 
üzerinden dünya ile rekabet etmeye ça-
lışıyoruz. Fakat mevcut yapı ile ancak 
şu anki ekonomik seviye ulaşabiliriz. 
Türkiye 10 bin dolarlık kişi başına düşen 
milli gelir düzeyini bir türlü aşamıyor. 
Artık bir şey yapmamız, kongrenin ana 
teması olan vasatlıkla artık yüzleşme-
miz gerekiyor. Geniş bir kavram olan 
vasatlıkla mücadele için ilk adımları at-
tık. Türkiye olarak içinde bulunduğumuz 
riyakarlıktan sıyrılarak, daha samimi bir 
şekilde bu konuya eğilmek zorundayız. 
Sanayi modelimizi değiştirecek nitelikli 
insan kaynağını yetiştirmek zorundayız. 
Tek tip insan modeli merakından kur-
tulmamız gerekiyor. Mevcut iklimden is-
tediğimiz sonuçlar çıkmaz. Gelişmemizi 
sağlayacak girişimci, sanatçı, akademis-
yen, üretici hangi iklimden çıkacaksa yü-
zümüzü o yöne dönebilmeliyiz. Dönüşüm 
cesaret isteyen bir şeydir. Dönüşmek 
acılı bir süreçtir. Dönüşmek isteyip iste-
mediğimize karar vermeliyiz. Dönüşmek 
yerine dönüşmüş gibi yapamayız. Güney 
Kore’nin kişi başına düşen milli geliri-
nin 80 dolar olduğu yıllarda, Gana’nın 
180 dolar, Türkiye’nin ise 380 dolardı. 
Günümüzde üç ülkenin ulaştığı seviye-
de ortadadır. Dünya ticareti büyüyor. 
Türkiye ise sadece payına düşenle yeti-
niyor. Ve biz bunun adına ekonomik ge-
lişme diyoruz. Değişimi sağlamanın ana 
yolu devleti küçültüp, özgürlükleri azami 
ölçülere taşıyarak, toplumun içinden çı-
kacak rol modelleri izlemektir.”

zeynep Bodur okyay
isO meclis Başkanı

rifat HiSarcıklıoğlu
TOBB yönetim kurulu Başkanı

Prof. dr. francis fukuyaMa
stanford üniversitesi
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MTG, 20-24 Mayıs tarihle-
ri arasında düzenlenen 
Mecanica Fuarında yerini 
aldı. Fuara 60 metrekarelik 

info stant ile katılan MTG, fuar girişin-
deki ana ekran başta olmak üzere fuar 
haritası ve dev prizmada yer alan rek-

lamlarıyla fuar ziyaretçilerinin dikkatini 
Türk makine sektörüne çekti. Fuarda 
ziyaretçilere Türk makine ihracatçıla-
rına ulaşabilecekleri katalog, CD, USB, 
Portekizce broşür gibi çeşitli doküman-
lar dağıtıldı ve stantta Türk makinele-
rine yönelik tanıtım filmi yayımlandı. 

MTG heyeti, Mecanica Fuarı kapsamında 
çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştir-
di. Brezilya Makine İmalatçıları Birliği 
(ABIMEI) Yönetim Kurulu Başkanı Ennio 
Crispino ile bir araya gelen MTG heyeti, 
Türkiye ve Brezilya arasında ticari iliş-
kilerin geliştirilmesine yönelik adımlar 

MTG, MECAnıCA 
fUArınDA YErİnİ ALDı
makine Tanıtım Grubu (mTG), 20-24 mayıs tarihleri arasında Güney amerika’nın en 
önemli ticaret merkezlerinden sao Paulo’da düzenlenen mecanıca Fuarına katıldı. 
mTG, Brezilya’daki tanıtım faaliyetleri kapsamında Türk makine sektörü ile ilgili 
reklamlar da verdi.
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konusunda fikir alışverişinde bulundu. 
Türkiye’nin Sao Paulo Ticaret Ataşesi 
Canan Gürhan’ın da ziyaret ettiği MTG 
standına yerli ve yabancı katılımcılar yo-
ğun ilgi gösterdi. İki Türk firması birey-
sel stantları ile Mecanica Fuarında yerini 
alırken dört Türk firması da bayileri ara-
cılığıyla katıldı.

anket çalışMaSı yaPıldı
Fuarda yer alan Türk ve yabancı firma 
temsilcilerine Mecanica Fuarı ve MTG 
faaliyetleri hakkında görüşlerini pay-
laşmaları için anket yapıldı. Yapılan 
çalışmaya göre Türk firmaları Brezilya 
pazarını gelişmeye açık, potansiyeli yük-
sek bir pazar olarak değerlendirirken, 
firmaların Brezilya ile ticarette yaşadık-
ları sıkıntıların başında gümrük, yüksek 
vergi oranları ve dil problemi geliyor. 
Yapılan çalışmada Brezilya’daki firmalar 
ise Türk makinesini yüksek kaliteli ve 
cazip fiyatlı olarak değerlendiriyor.

“Brezilya, PotanSiyeli yükSek 
Bir Pazar”
Brezilya 2013 yılında toplam 242 mil-
yar dolarlık ihracat gerçekleştirerek 
dünyada en fazla ihracat yapan 21’inci, 
240 milyar dolarlık ithalat rakamıyla da 
22’nci ülkesi oldu.  Brezilya 2013 yılında 
makine sektöründe 13 milyar dolarlık 
ihracat yaparak, dünya makine ihracatı-
nın 26’ncı sırasında yer aldı. Ülkenin ih-
racatından makine sektörü yüzde 6 pay 
alıyor. Türkiye’nin Brezilya’ya makine 
ihracatı 2013 yılında 73 milyon dolardı. 
Türkiye, Brezilya’ya en fazla takım tez-
gahları ürün grubunda mal ihraç etti.
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WI N  M e t a l  W o r k i n g 
Fuarının açılışına, Global 
Fairs Deutsche Messe 
AG Başkan Yardımcısı 

Wolfgang Lenarz, Alman Mühendislik 
Federasyonu (VDMA) Ülke Müdürü 

Friedrich Wagner, Makine İmalatçıları 
Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Makine Tanıtım Grubu (MTG) Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz 
ile İstif Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim 
Gül katıldı.

yeni Pazarlara açılan kaPı 
olMaSı Hedefleniyor
WIN Metal Working Fuarı bu yıl hem ulu-

DünYA MAkİnE SEkTörü
Wın fUArınDA BULUŞTU
19’uncu Uluslararası makine imalatı ve metal işleme Teknolojileri, 14’üncü 
Birleştirme, kaynak ve kesme Teknolojileri ve 8’inci Uluslararası yüzey işleme 
Teknolojileri fuarlarını tek bir çatı altında buluşturan Wın metal Workıng, 5-8 
haziran tarihleri arasında istanbul’da düzenlendi.
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sal, hem de uluslararası düzeyde dele-
gasyonlara ev sahipliği yaptı. Ekonomi 
Bakanlığı’nın desteği ile Bulgaristan, 
Gürcistan, Yunanistan, Ürdün, Irak, 
Özbekistan, Romanya, Sudan, Tunus, 
Ukrayna ve Yemen’den alım heyetle-
ri fuarı ziyaret etti. Ayrıca Hessen ve 
Saksonya’dan Alman delegasyoları ve 
SIPIEM üyelerinden oluşan İran delegas-

yonu fuar katılımcılarıyla bir araya geldi. 
Çeşitli dernek ve birliklerle ortak olarak 
organize edilen Anadolu Delegasyonları 
Programı ile yeni işbirliklerinin sağlan-
masına yönelik ilk adımlar atıldı. Bu yıl, 
Türkiye’nin 43 farklı sanayi bölgesinden 
61 heyet fuarı ziyaret etti. Makine sana-
yisinin nabzının tutulduğu fuar; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi 

Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri (OAİB) ile Alman Mühendislik 
Federasyonu’nun da (VDMA) aralarında 
bulunduğu 29 kurum ve kuruluş tarafın-
dan destekleniyor.

fuar, 28 Bin ziyaretçiyi 
ağırladı
Fuar, Türkiye ve yurt dışından 28 bin 
117 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı. 
Ziyaretçilerin büyük bölümü otomo-
tiv, demir-çelik, inşaat, enerji ve ma-
kine sektörlerinden katılım gösterdi. 
Ziyaretçilerin yüzde 86’sı alım yetkisine 
sahip karar vericilerden oluştu. WIN 
Metal Working Fuarının açılışında söz 
alan Global Fairs Deutsche Messe AG 
Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz, 
“WIN Metal Working Fuarı sac işleme, 
metal işleme ve kaynak kesim sektör-
lerinin tek bir çatı altında buluştuğu 
tek fuardır. Ziyaretçilerimiz üç sektörü 
yakından tanıyarak, son teknolojiyi göz-
lemleme fırsatı buluyor. Bu yıl fuarda 
Tayvan, Güney Kore, İtalya, Japonya 
ve Almanya milli katılımla yerini al-
dı. Farklı endüstri kollarının ilgili tüm 
sektör liderlerini davet ederek, yeni iş 
imkanları yaratmalarına fırsat tanıdık. 
Anadolu delegasyonlarını hızlandırarak 
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derneklerle işbirliği içinde çalışmala-
rımızı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 24 
olan delegasyon sayısını bu yıl 59’a çı-
karmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” 
dedi. Lenarz’ın ardından söz alan VDMA 
Türkiye Ülke Müdürü Friedrich Wagner 
ise, “2002 yılında organize edilen ilk 
WIN Eurasia Metal Working Fuarından 
bu yana Almanya olarak özel Alman 
Pavilyonu’nda inovatif ürünlerimizi su-
nuyoruz. Birçok yeni iş bağlantısına 
imza atılan fuarda, sadece Türkiye’den 
değil Almanya’dan gelen dostlarımızla 
da bir araya geliyor ve işbirlikleri ger-
çekleştiriyoruz” diyerek fuarın WDMA 
için öneminden bahsetti. Friedrich 
Wagner, ziyaretçileri, sektörün nabzını 
yakından takip etmeleri için Saksonya 
Eyaleti’nden farklı şirketlerin yer aldığı 8 
ve 9’uncu hollerdeki Alman Povilyonu’na 
davet etti. İSDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Halil İbrahim Gül ise fuara ilk 
olarak 2012 yılında katılma kararı ver-
diklerini ve fuarın ilk fazında 22 üye ile 
yer aldıklarını belirtti. Şu an itibariyle 
54 üyesi ile sektörün yüzde 70’ini tem-
sil eden bir dernek konumunda olduk-
larını belirten İbrahim Gül, “Türkiye ve 
Avrasya Bölgesi’nin en önemli fuarı olan 
WIN’in tüm katılımcı ve ziyaretçilere ha-
yırlı olmasını dilerim” dedi.

“türk Ve alMan Makine 
üreticileri güçlerini 
Birleştiriyor”
Açılış töreninin son konuşmacısı olan 
MİB Yönetim Kurulu Başkanı ve MTG 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz, “Makine Tanıtım Grubu olarak 
Türk ve Alman makinecilerinin bulun-
duğu her yerde bulunmaya çalışıyoruz. 
WIN Metal Working Fuarı bu noktada 
bizler için önemli fırsatlar yaratıyor. 
Fuar kapsamında Saksonya Eyaleti 
Ekonomik İşler, Çalışma ve Ulaştırma 
Bakanı Sven Morlok’un da katılımıyla 
Saksonya Eyaleti ile işbirliği anlaşma-
sı imzalayacağız. Bu anlaşma, Türk ve 
Alman makinecileri arasında kurulacak 
işbirlikleri, üçüncü ülkelere yatırımlar 
ve inovasyon konularını kapsayacak” 
dedi. Açılış töreninin ardından davetli-
ler fuarı ziyaret ederek yeni teknoloji-
lerle ilgili firmalardan bilgi aldı. Fuar 
kapsamında düzenlenen “Endüstriyel 
Etkinlikler Zirvesi” de sektörün sorun ve 
fırsatlarını çok sayıda konferans, panel, 
kurumsal etkinlik ve çözüm gösterisiyle 
ele aldı. Zirve, bilgi paylaşım ve aktarı-
mında da önemli rol oynuyor. İnovatif 
paylaşımlar, yeni iş ortakları arayan fir-
malar ve yeni işbirliklerine imza atmak 
katılımcılar için etkili bir platform oluş-

turuyor. Katılımcı olarak fuarda yerini 
alan Türk makine üreticilerinden bazı-
ları organizasyonla ilgili görüşlerini şu 
şekilde paylaştı:
Durmazlar Yurt İçi Satış Müdürü Hakan 
Uludoğan: “WIN Metal Working, yılda bir 
kere doğru ziyaretçi ile buluştuğumuz, 
müşterileri ağırladığımız önemli bir ma-
kine fuarıdır. Bu fuarda direkt sıcak sa-
tış yapabiliyoruz. Aynı kaliteyi koruduğu 
sürece katılımımızı sürdürmeyi planlıyo-
ruz.”
Ajan Makina Satış ve Pazarlama Müdürü 
Akın Aktaş: “WIN Metal Working her za-
man en önem verdiğimiz makine fuar-
larından biridir. Her yıl oldukça tatmin 
edici geri dönüşler alıyoruz. Katılımcı ve 
ziyaretçi kalitesi açısından ise oldukça 
profesyonel bir fuar geçiriyoruz. Fuar bu 
kalitesini koruduğu sürece yer almaya 
devam edeceğiz.”
Özen Kaynak-Ömer Atıker Kaynak Satış 
Müdürü Hüseyin Yandıateş: “Her yıl 
düzenli olarak katıldığımız WIN Metal 
Working Fuarında bu yıl da yerimizi al-
maktan mutluluk duyuyoruz. Fuar sü-
resince yurt içi ve yurt dışından verimli 
bağlantılar kurduk.  Yeni ürünlerimizin 
tanıtılması açısından da fuarın olumlu 
geçtiğine inanıyoruz. Gelecek yıl da fuara 
katılacağız.”
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İstanbul’da 5-8 Haziran tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen WIN Metal 
İşleme Fuarı’na Almanya’nın en 
hızlı büyüyen ve ülkenin güçlü en-

düstri bölgelerinden biri olan Saksonya 
Eyaletinin başkenti Dresden’den 12 
firma ortak stant ile katıldı. Söz konu-
su heyete Saksonya Eyaleti Ekonomik 
İşler, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı 
Sven Morlok da eşlik etti. WIN Fuarında 
katılımcı olarak yerini alan VEMAS, 
Saksonya Eyaleti Ekonomik İşler, 
Çalışma ve Ulaştırma Bakanlığı tarafın-
dan desteklenen ve Almanya’nın alanın-
da tek güçlü uygulanabilir Ar-Ge ensti-
tüsü olan Fraunhofer’in Kalıp ve Form 
Teknolojileri (Fraunhofer IWU) himaye-
sinde faaliyet gösteren bir kurum.

türk Ve alMan Makine 
üreticileri ortak Hedefler 
Belirleyecek
MTG, yurt dışı tanıtım çalışmaları kap-
samında hedef ülke olarak belirlediği 
Almanya’ya yönelik faaliyetlerini ara-
lıksız sürdürüyor. Türk-Alman makine 
üreticileri arasındaki işbirliğinin geliş-
tirilmesi için çeşitli etkinlikler organize 
eden MTG, VEMAS ile TÜYAP Büyükada 
Salonu’nda ortak bir toplantı düzenlen-
di. Açılış konuşmalarını MAİB ve MTG 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz ile Saksonya Eyaleti Ekonomik 
İşler, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Sven 
Morlok’un gerçekleştirdiği toplantıya çok 
sayıda davetli katıldı. Konuşmalardan 
sonra MAİB ve MTG Yönetim Kurulu 

Üyesi Ali Eren Almanca aktardığı sunu-
munda davetlileri Türk makine sektörü-
nün yapısıyla ilgili bilgilendirdi. Etkinlik 
kapsamında Saksonya heyeti temsilci-
lerince de “Saksonya Makine Sanayisine 
Bakış” ve “Saksonya İşletmeleri” konulu 
sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca Türk-
Alman makine sanayisinin işbirliği yapa-
bileceği konular üzerine MTG Almanya 
Danışmanı Ahmet Yılmaz da düşüncele-
rini aktardı. Saksonya Eyaleti’nden fuara 

katılan firma temsilcilerinin şirketleri 
hakkında kısaca bilgi verdiği toplantı, iş-
birliği protokolünün imzalanmasıyla son 
buldu.
Toplantı sonunda MTG ile VEMAS arasın-
da, üyelerin teknik-ticari ortaklıklarının 
geliştirilmesi amacıyla işbirliği protoko-
lü imzalandı. Bu işbirliği ile Türk makine 
üreticilerine hem yeni kapıların açılma-
sı, hem de teknolojik transfer yollarının 
açılması hedefleniyor.

MTG İLE VEMAS ArASınDA 
İŞBİrLİğİ PrOTOkOLü 

İMzALAnDı
makine Tanıtım Grubu (mTG) ile saksonya makine inovasyon Birliği (Vemas), 
üyelerinin teknik ve ticari işbirliklerini geliştirmek amacıyla bir araya geldi. 

Toplantıda işbirliğini somutlaştıracak protokolü, mTG adına yönetim kurulu üyesi 
sevda kayhan yılmaz, Vemas adına ise Prof. dıeter Weıdrıch imzaladı.
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Meksika ve Türkiye arasında-
ki ticari ilişkileri geliştiril-
mesi amaçlanan ve MTG’nin 
katkıları ile gerçekleş-

tirilen ziyaret kapsamında, Meksika 
Makine Distribütörleri Derneği İkinci 
Başkanı Ramon Brambila Ayala ve Genel 
Sekreteri Enrigue Aguilar Campos Türk 
makine üreticileriyle bir araya geldi. WIN 
Fuarını ziyaret eden ikili, Türk makine 
sektörünün üretim potansiyelini ve pa-
zara sunduğu yeni ürünleri gözlemleme 
şansına sahip oldu. Türk makine sektö-
rünün üretim teknolojilerine, teknik alt 
yapısına ve yüksek standartta sunduğu 
ürünlere hayran kalan dernek temsil-
cileri, Meksika pazarıyla ilgili her türlü 
işbirliğine açık oldukları mesajını verdi. 
Dernek temsilcileri makine sektörüne 
yönelik çalışmaları ve Meksika pazarının 
yapısıyla ilgili sorularımızı da yanıtladı.      

Meksika Makine Distribütörleri 
Derneğinin (AMDM) yapısı ve 
çalışmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz?
Derneğimiz 1943 yılında kuruldu. 29 
Ekim’de 70’inci yılımızı kutladık. Meksika 
makine sektöründe faaliyet gösteren 
distribütör firmaları bir araya geti-
ren derneğimizin 126 üyesi bulunuyor. 
Derneğimiz bünyesinde her firma bir 
üye ile temsil ediliyor. Aynı pazar koşul-
larında birbirleriyle rekabet içinde bu-
lunan Meksika merkezli firmalar ortak 
çıkarlar doğrultunda derneğimiz çatısı 
altında birleşti. Derneğimizin öncelikli 
amacı tüm sivil toplum yapılanmala-

rında olduğu gibi üyelerin çıkarlarını 
korumak, sektörümüze yönelik kamu-
oyu oluşturmak ve hükümet nezdinde 
üyelerini temsil etmektir. Baskı grubu 
oluşturarak karar mekanizmalarında 
etkin rol oynamayı amaçlıyoruz. Vergi 
ve ithalat ile ihracat noktasında hükü-
metlerin alacağı kararlarda etkimizin 
olabilmesi için bir araya geldik. Üye fir-
malarımız genel olarak makine sektörü-
nün; inşaat makineleri, istif ve kaldırma 

makineleri ile takım tezgahları alanında 
faaliyet gösteriyor. Bu nedenle derne-
ğimiz bu alanlardaki çalışmalara daha 
fazla odaklandı. Meksika’da ciddi oranda 
makine imalatı bulunmuyor. Farklı alan-
larda ülkenin ihtiyaç duyduğu makineler 
yurt dışından temin ediliyor. Bu sebep-
le ülkenin önemli distribütörleri olan 
üyelerimiz Meksika’da oldukça güçlü 
konumdadır. Dünyanın saygın marka-
larının temsilciliğini üstleniyor ve güç-

“MEkSİkA, Türk 
MAkİnECİLErİ İÇİn YEnİ 
fırSATLAr SUnUYOr”
meksika makine distribütörleri derneği ikinci Başkanı ramon Brambila ayala ve 
Genel sekreteri enrigue aguılar campos makine Tanıtım Grubunun (mTG) davetlisi 
olarak Türkiye’yi ziyaret etti. Wın Fuarını gezerek temaslarda bulunan dernek 
üyeleri ülkeler arası işbirliğinin geliştirmesi için ilk adımı attı.
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lü satış ağları ile müşterilerden gelen 
taleplere en kısa sürede cevap veriyor. 
Distribütör firmaların teknik ekipleri dü-
zenli olarak temsil ettikleri markaların 
merkezlerinde eğitim alıyor ve üyelerine 
nitelikli satış öncesi ve sonrası hizmet 
ulaştırıyor. Derneğimize üye firmalar 
kendi aralarında da sık sık bilgi alışveri-
şinde bulunuyor. Meksika sanayisi için-
de sivil toplum yapılanmaları oldukça 
güçlüdür ve karar vericiler üzerinde et-
kilidir. Derneğimizin üyeleri de Meksika 
makine pazarının yüzde 80’ine hakimdir. 
Pazarın yüzde 20’lik kısmını ise ABD’den 
gerçekleştirilen direkt ithalat oluşturu-
yor. Derneğimiz herhangi bir uluslara-
rası sektörel yapılanmaya üye olmasa 
da birçok kurum ve kuruluş ile irtibat 
halindedir. Bu kuruluşlarla dönem dö-
nem bir araya gelerek bilgi alışverişinde 
bulunuyoruz. 

Meksika pazarının yapısından bahseder 
misiniz? İthalat noktasında hangi 
alanlara yönelik ürün grupları ve 
teknolojiler tercih ediliyor?
Meksika’da makine üretimi çok düşük 
düzeydedir. Sadece belli bir oranda ta-
kım tezgahları imalatı gerçekleştiriliyor. 
Makine parçaları üretmeyen Meksika 
özünde bir montaj ülkesidir. Sektörün ih-
tiyaç duyduğu parçalar ve üretimin farklı 
alanlarında kullanılan teknolojiler ağır-
lıklı olarak yurt dışından ithal ediliyor. 
Ülkemizin yakın zaman içinde de üretime 
yönelme gibi bir planı yok. Meksika özel-
likle otomotiv sanayisine yönelik makine 
parçaları üretimi yapan firmalar için ih-
racat potansiyeli yüksek bir pazardır. 
Dünyanın önemli markalarının otomotiv 
üretimine yönelik ciddi yatırımları var. 
Bu nedenle müşterilerimiz güçlü otomo-
tiv sektörümüze hizmet edecek makine-
lere ihtiyaç duyuyor. Ayrıca ciddi oran-
larda inşaat, istif makineleriyle takım 
tezgahları ithalatı gerçekleştiriyoruz. 
Üyelerimiz dünyadaki önemli markaların 
temsilciliğini üstleniyor. Kaliteli ve fiyat 
açısından dengeli ürünlerin daha fazla 
tercih edildiğini söyleyebilirim. Ülkemize 
ihracat yapacak makine üreticilerinin fi-
nansman açısından desteklenmesi son 

derece önemlidir. Finansman açısından 
güçlü markalar pazar hakimiyetinde bir 
adım öne çıkıyor. Örneğin İtalya önemli 
bir makine üreticisi ülke olmasına kar-
şın İtalyan devlet mekanizmalarının Latin 
Amerika ülkelerine bakışı ve üreticile-
rini bu pazarda yeteri kadar destekle-
memesi, firmaların istedikleri seviyeye 
ulaşmasına engel oluyor. Meksika’daki 
müşterilerimiz standartlara uygun ka-
liteli ürünler yanında, üreticilerin sun-
duğu garantileri ve ürünün arkasında 
durmasını son derece önemsiyor. Teknik 
destek ve yedek parça hizmetine dik-
kat ediyor. Dünya hızla küreselleşiyor. 
Uluslararası markalar da farklı pazar-
larda potansiyeli artırarak güçlenmek 
istiyor. Bu noktada işbirlikleri önem ka-
zanıyor. Farklı pazarlarda güçlü olmanın 
anahtarı ise yerel unsurlarla işbirliğin-
den geçiyor. Mevcut yapıyı kavrayabilmiş 
firmalar bir adım öne çıkıyor. 

Türk makineleriyle ilgili neler 
düşünüyorsunuz? Türk makine 
üreticilerinin potansiyelini nasıl 
buldunuz?
Uzun yıllardır Kuzey Amerika pazarı ile 
yakın ilişkiler içindeyiz. Makine ihtiya-
cımızın büyük bölümünü bu bölgede-
ki üreticilerden karşılıyoruz. Dünyanın 
önemli makine üreticileriyle de işbirliği 
yapıyoruz. Türk üreticiler ile son birkaç 
yıldır ilişkilerimizi daha ileri noktala-
ra taşımak için temas halindeyiz. Yakın 
zamana kadar Türkiye ile makine sek-
törüne yönelik ticari faaliyetlerimiz yok 
denecek düzeydeydi. Üretim yapınız ve 
potansiyeliniz konusunda da yeterli bil-
giye sahip değildik. Son yıllarda ise daha 
sık bir araya gelmeye ve ortak işbirlik-
leri konusunda temaslarda bulunmaya 
başladık. Ülkenizdeki sektörel sivil top-
lum yapılanmalarının çabalarıyla ileti-
şimimiz daha da arttı. Özellikle Makine 
Tanıtım Grubunun katkılarıyla Türk ve 
Meksikalı firmalar bir araya gelmeye 
başladı. Meksika’ya yönelik reklam ça-
lışmalarınız üyelerimizin ilgisini çekti. 
Üretim yapınızı ve potansiyelinizi ya-
kından görmek amacıyla derneğimizi 
temsilen Türkiye’de gerçekleştirilen 
WIN Fuarını ziyaret ettik. Üretim po-
tansiyeliniz, kullandığınız teknolojiler 
ve makine sektörünün hizmetine sun-
duğunuz kaliteli ürünler bizleri şaşırttı. 
Beklentimizden çok daha iyi bir noktada 
olduğunuzu gözlemledik. Meksika gibi 
120 milyon nüfusa sahip bir ülkede bile 
bu düzeyde bir makine üretimi yok. Yakın 
bir gelecekte Türk makineleri, Meksika 

pazarında kendilerine rahatlıkla yer 
bulabilir. Üyelerimiz Türk üreticiler ile 
güçlü işbirlikleri kurabilir. Şu an ağırlık-
lı olarak Avrupa’dan İspanyol ve Alman 
makine üreticileri ile çalışıyoruz. Türk 
üreticilerin de bu ülkelere eklenmesi 
için girişimlerimizi hızlandırmalıyız.

İki ülke arasında işbirliğini geliştirmek 
için öncelikle hangi adımlar atılmalı? 
Türk üreticilerden beklentileriniz 
nelerdir?
Makine İhracatçıları Birliğinin organi-
zasyonu ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye 
ziyaretimizden sonra üyelerimizi Türk 
makine üreticilerinin potansiyeliyle ilgi-
li bilgilendireceğiz. Pozitif bir izlenimle 
ülkenizden ayrılıyoruz. Üretici firmala-
rınızla temaslarımızı sıklaştırmayı plan-
lıyoruz. Meksika yeni fırsatlara açık bir 
pazar. Türk makinelerinin pazarımızda 
ne kadar yaygınlaşacağı üreticilerinizin 
ilgisine bağlıdır. Ortak işbirlikleri ile iki 
ülke ilişkilerini sektörümüz açısından 
çok iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Meksika 
pazarı makine ihracatçılarına, diğer 
Latin Amerika ülkelerine kıyasla düşük 
vergi sistemi ve gümrük işlemleri ko-
laylıklarıyla önemli avantajlar sunuyor. 
Türk firmalarının bu imkanları değer-
lendirmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Müşterilerimizin önceliği kaliteli ürün-
lerdir. Bu nedenle ithal ettiğimiz ürün-
lerde seçici davranıyoruz. Gördüğümüz 
kadarıyla Türk ürünleri standart algı-
mıza uyuyor. Makinelerinizin Meksika 
pazarında yer alması için hiçbir engel 
görmüyorum. 

Meksika’da Türk makinelerinin 
tanıtımı için neler yapılabilir? Meksika 
pazarında güçlü olmanın temel koşulu 
nedir?
Türk üreticiler pazarımızdan çok küçük 
bir pay alıyor. Bunun temel nedenini ge-
rekli iletişimi sağlayamamamıza bağlı-
yorum. Meksikalı firmalar Türk ürünle-
rini yeteri kadar tanımıyor ve üretim gü-
cünüzle ilgili bilgiye sahip değil. Tanıtım 
faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesi için 
yerel firmalarla birlikte hareket etmeniz 
gerekiyor. Türk üreticiler üyelerimiz gibi 
ülke pazarına hakim temsilciler aracılı-
ğıyla kendilerini daha iyi anlatıp ihracat 
potansiyelini yükseltebilir. Meksika’da 
düzenlenecek önemli fuarlara da Türk 
firmalarını bekliyoruz. Diğer Avrupalı 
rakipleriniz gibi bu etkinliklerde yerinizi 
almanız ve iletişimi sıcak tutmanız ge-
rekiyor. Bu durum kuracağımız işbirliği 
için önemli bir adım olacaktır.

“MTG’nin katkılarıyla Türk 
ve Meksikalı firmalar bir 
araya gelmeye başladı. 
Meksika’ya yönelik reklam 
çalışmalarınız üyelerimizin 
ilgisini çekti.”
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Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE 
Öğrenci Kulübünün vizyon sahi-
bi üniversite öğrencilerini teş-
vik etmek ve proje sahiplerine 

çalışmalarında destek vermek amacıyla 
düzenlediği Yıldızlı Projeler Yarışmasının 
bu yıl altıncısı gerçekleştirildi. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Teknolojisi Transfer 
Ofisi ile ortaklaşa düzenlenen orga-
nizasyona 32 farklı üniversiteden 117 

proje katıldı. YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi 
Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans 
Salonunda 16 Haziran tarihinde gerçek-
leşen finalde projeler; akademisyenler-
den oluşan bilim kurulu ve başarılı sa-
nayicilerden oluşan sanayi kurulu tara-
fından değerlendirildi. Kurul üyeleri bu 
çerçevede üniversite-sanayi işbirliğini 
somutlaştırmak adına da önemli bir gö-
revi yerine getirdi.

üniVerSite-Sanayi işBirliği 
gelişiyor
Finale kalan projeler, sanayinin proje 
geliştirme için sunduğu teşviklerden ya-
rarlanmak ve rakiplerinin önüne geçmek 
için büyük gayret sarf etti. Günümüzün 
hızla değişen ve rekabetçi koşulların-
da yüksek refah seviyesine ulaşmanın, 
güçlü bir ekonomi ve kalkınma ile ger-
çekleşeceğine dikkat çeken Yıldız Teknik 

YıLDızLı PrOjELEr’E 
MTG’DEn “ALTın” DESTEk
yıldız Teknik üniversitesi ıeee öğrenci kulübünün (yTü ıeee), 2009 yılından bu 
yana “Fikrini Geleceğe Taşı” sloganıyla düzenlediği yıldızlı Projeler yarışması’nın 
“altın sponsoru” makine Tanıtım Grubu (mTG) oldu.
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Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü, yarış-
mayı düzenlemekteki amacını şu şekilde 
özetledi: “Bilgi ve teknoloji üretmenin 
esaslarını oluşturan bu ana öğelerin ge-
lişmesinde hiç şüphesiz üniversitelere 
ve sanayiye büyük görevler düşmektedir. 
Üniversiteler bir yandan yaptıkları eği-
tim-öğretim faaliyetleri ile sanayinin ih-
tiyaç duyduğu Ar-Ge personelini yetiştir-
mekte, diğer yandan da araştırma yapa-
rak sanayinin ihtiyaç duyacağı alanlarda 
bilgi üretmeye çalışmaktadır. Sanayi ise, 
ülkedeki mevcut bilimsel ve teknolojik 
potansiyeli harekete geçirerek önceden 
yapılmış araştırma sonuçlarını üretime 
dönüştüren kesimdir. Ülkelerin kalkın-
mışlık düzeyini o ülkedeki sanayinin ge-
lişmişlik düzeyi belirlemektedir. Bu ise 
ancak güçlü bir üniversite-sanayi işbirli-
ği ile mümkündür. YTÜ IEEE, kurulduğu 
günden bu yana mesleki ve teknik ge-
lişmelere önem veren, gerçekleştirdiği 
etkinliklerle ekip ruhunun, takım çalış-
masının ve liderliğin en güzel örnekle-
rini sergileyen, düzenlediği organizas-
yonlarla mühendis adayları ve iş dünyası 
arasında köprü oluşturarak mühendislik 
yetkinliğinin artmasına olanak veren 
bir öğrenci topluluğudur. Kulübümüz, 
vizyon sahibi üniversite öğrencilerini 
teşvik etmek ve onların çalışmalarına 
destek vermek amacıyla 2009 yılından 
bu yana Yıldızlı Projeler Yarışmasını 
düzenlemektedir. Amacımız, üniversite 
öğrencilerinin yapacakları çalışmaların 
kalitesini destek ve teşvik ile artırarak, 
kabul edilen projelere ilgi duyacak kişi 
ve kurumlarla temasa geçmek; bu yol-
la danışmanlık, malzeme, laboratuar ve 
hizmet desteği almak ve ortaya çıkan 
çalışmaların; bilim dünyasına, araştır-
ma kurumlarına, sanayi kuruluşlarına 
ve sektöre duyurulmasına yardımcı ol-
maktır.”

iki farklı kategoride ödül 
Verildi
Proje sahiplerinin gerçekleştirdiği su-
numlarla başlayan programda, finalist 
projelerin prototiplerinin sergilendiği 
sergi salonunun ziyaret edilmesinden 
sonra, aralarında Makine İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren’in 
de bulunduğu değerlendirme kurulu 
üyeleri projeleri değerlendirerek puan-
lamaya geçti. İki kategoride 14 projenin 
finale çıkmaya hak kazandığı yarışma-
da, altı proje ise ödüle layık görüldü. 
Mekanik, Elektrik, Yenilenebilir Enerji 
ve Verimliliği Kategorisinde birincilik 
ödülünü, Hitit Üniversitesi’nden  “Civciv: 

Engelli Aracı” adlı projeleriyle; Mustafa 
Kırlı, Samed Özkan Baltacı, Osman 
Bedrettin Karataş ve Merve Sancar’dan 
oluşan ekip kazandı. “Civciv”, 1500 
watt’lık elektrikli motoru ile çalışıyor. 
Özel bir şase oluşturulması ile üç te-
kerlekli olarak dizayn edilen araca, en-
gelliler tekerlekli sandalyeden inmeden 
uzaktan kumanda ile açılan bir arka 
kapak-rampayı kullanarak binebiliyor. 
Engellilerin tekerlekli sandalyede otu-
rurken kullanabildiği araç sürücünün 
yanında iki de yolcu taşıma kapasite-
sine sahip. “Civciv” saatte 30 kilomet-
re hıza ulaşabiliyor. Mekanik, Elektrik, 
Yenilenebilir Enerji ve Verimliliği 
Kategorisinde ikincilik ödülünü ise 
Selçuk Üniversitesi’nden “Eklemeli ve 
Çıkarmalı Üretim Özelliği Olan 3 Eksenli 
CNC Tezgah Tasarımı’’ adlı projeleriy-
le Fatih Gerçek, Kerem Said Gürman,  
İsmail Özkan kazandı. Aynı kategori-
de üçüncülük ödülünün sahipleri ise 
Sabancı Üniversitesi’nden “Yüksek 
Performansl ı  Pol iüretan-Karbon 
Nanotüp Su Arıtma Membranların 
Üretimi” adlı projeyle Dilek Çakıroğlu 

ve Nesibe Ayşe Doğan oldu. Bilişim, 
Yaz ı l ım,  Robot ik  ve  Otomasyon 
Uygulamaları Kategorisinde birinci-
lik ödülünü Akdeniz Üniversitesi’nden 
“FPGA Donanımı ile Kameradan Gelen 
Görüntünün WS2812b RGB Şerit Led 
Ekrana Gerçek Zamanlı Aktarımı” adlı 
projesiyle Erdinç Türk kazandı. İkincilik 
ödülünü, Yıldız Teknik Üniversitesinden 
“Süper Buton” adlı projeleriyle Talip 
Tuncer, Umut Ekici, Volkan Yıldırım, 
Seda Gözener kazanırken Bilişim, 
Yaz ı l ım,  Robot ik  ve  Otomasyon 
Uygulamaları Kategorisinin üçüncü-
sü ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
“Otomatik Stoklama Robot Sistemi” adlı 
projesiyle Mevlüt Herdili oldu. Birinciye 
8 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 3 liralık 
ödül çeklerinin takdim edildiği ödül töre-
ni sonrası yarışmacı, sanayici ve akade-
misyenler bir araya gelerek sohbet etme 
imkanı buldu.

Yıldızlı Projeler yarışmasına 

32 farklı üniversiteden 117 

proje katıldı.
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28/2/2008 tarihli ve 5746 sa-
yılı Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamında, 

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edile-
cek, en az tam zaman eş değer Ar-Ge 
personeli sayısı 50’den 30’a düşürüldü. 
Uzmanlar, bu kanun değişikliğinin ha-
lihazırda faaliyetlerini sürdüren Ar-Ge 
Merkezlerindeki verimliliği artıracağını 
ve KOBİ’lerin de Ar-Ge çalışmalarına 
yatırım yapmasını sağlayacağına vurgu 
yaptı.

koBi’ler ar-ge’ye yöneleBilecek 
Destek Patent  Ar-Ge ve Eğit im 
Danışmanı Hakan Özcan, Türkiye’nin 
2023 yılı hedefleri arasında bulunan 500 
milyar dolarlık ihracat hedefini yakala-
ması için ekonomisinin üç kat büyümesi 
gerektiğini hatırlatarak konunun bu açı-
dan önemini şu şekilde ele aldı: “Ar-Ge 
merkezlerinde 50 tam zamanlı mühen-
dis istihdamı zorunluydu. Türkiye’nin 
en büyük 500 firması arasında bunu 
gerçekleştirenlerin sayısı yüzde 50 ora-
nında bile değildi. Sayının 30’a inmesi 
Ar-Ge merkezi sayısını artıracak ve ya-
pılan Ar-Ge sonucunda katma değeri 
yüksek ürünler elde edilecek. Türkiye 
eko-sisteminde katma değerli ürünlerin 
artırılması ve bu ürünlerin tüm dünyayla 
buluşması gerekiyor. 500 milyar dolarlık 
hedefi ancak bu şekilde yakalamamız 
mümkün. Ayrıca bu kanun değişikliği 
büyük işletmelerin yanında KOBİ’lerin 
de Ar-Ge yapmasını mümkün kılacak.”

ar-ge VeriMliliği artacak
Hakan Özcan ayrıca bu kanun değişikli-
ğinin uzun vadede Ar-Ge verimliliğine de 
pozitif katkı yapacağını anlatarak “Cari 
fazla veren Japonya ve Almanya verimli 
Ar-Ge yapan ve katma değerli ürün elde 
eden ülkelerdir. Ülkemizdeki Ar-Ge mer-
kezlerinin verimliliği henüz yüksek sevi-
yede değil. Verimlilik artışı bir süreçtir. 
Verimli Ar-Ge yapmayı etkileyen pek çok 
parametre vardır. Bunlardan en önemlisi 
ise insan kaynağı ve bu insan kaynağının 

beraber çalışma kültürünü elde edebil-
mesidir. Bu ve benzer problemleri çözdü-
ğümüzde Ar-Ge birimlerinin de verimi ar-
tacak ve istenen düzeye gelecektir” dedi.

Ar-GE kAnUnU DEğİŞTİ, 
zOrUnLU MüHEnDİS 
SAYıSı 30’A DüŞTü
5746 sayılı araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi kanunu 
kapsamında, ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek, ar-Ge personeli sayısı 50’den 
30’a indirildi. kOBi’lerin değişen kanunla ar-Ge’ye daha çok yatırım yaparak katma 
değerli, ihracat değeri yüksek ürünler geliştirmeye yönelmesi amaçlanıyor.

“kanun değişikliği büyük 

işletmelerin yanında 

kOBİ’lerin de Ar-Ge 

yapmasını mümkün 

kılacak.”
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Türk Tarım Alet ve Makinaları 
İ m a l a t ç ı l a r ı  B i r l i ğ i n i n 
(TARMAKBİR) kurucu üyele-
ri arasında yer aldığı Tarım 

Makineleri İmalatçıları Birlikleri Küresel 
İttifakının (Agrievolution) dünyadaki üye 
kuruluşları bir araya getiren Yürütme 
Kurulu Toplantısı 27 - 28 Haziran tarih-
leri arasında İstanbul’da düzenlendi.

toPlantının ana gündeMi: 
agroeuraSıa Ve tarıM 
Makineleri zirVeSi
TARMAKBİR adına Agrievolut ion 
Yönetimi Başkan Yardımcısı Selami 
İleri’nin ev sahipliğinde ve FICCI adı-
na Arnab Kumar Hazra’nın başkanlı-
ğında yapılan toplantının ana gündem 
maddesi, 2016 yılının Ocak ayında 
İstanbul’da Agroeurasia Uluslararası 
Tarım ve Tarımsal Teknolojileri Fuarı 
ile eş zamanlı olarak düzenlenecek 
olan “Agrievolution 5. Tarım Makineleri 
Dünya Zirvesi” oldu. Zirveye hazırlık 
çalışmaları kapsamında zirve forma-
tı, zirve teması, panel konuları, zirve 
tanıtım materyalleri, etkinliğin daha 
geniş çevrelere tanıtılması ve panelist 
profilleri gibi konularda katılımcılar 
görüş alışverişinde bulundu. Yürütme 
kurulu toplantısında zirve çerçeve-
sinde üç oturum düzenlenmesi ka-
rarlaştırıldı. Moderatör tarafından yö-
netilecek ilk oturumda Özbekistan, 
Türkmenistan, İran ve Türkiye’nin 
Tarım Bakanları tarafından “Avrasya 
Pazarındaki Fırsatlar” konusunun ele 
alınması planlandı. İkinci oturumun 
teması “Tarımda Küresel Eğilimler 
ve Teknolojik Çözümler” olarak be-
lirlenirken, üçüncü ve son oturu-
mun teması “Başarı öyküleri; Tarım 

Makinaları İmalatçılarının Küresel 
Pazar Stratejileri” olarak tespit edildi.

üye dernekler türkiye’de 
Buluştu
Küresel çapta daha geniş bir çevrede, 
özellikle kritik pozisyonlardaki kişiler ve 
kurumlar nezdinde tanınırlığının ve say-
gınlığının artırılması, İttifakın üzerinde 
önemle durduğu eylemlerin başında ge-
liyor. Bu nedenle uzmanlar, İstanbul’da 
düzenlenecek Agrievolution Zirvesi’nin 
İttifak için kritik bir önem taşıdığının al-
tını çiziyor. Diğer yandan Türkiye’nin ve 
Avrasya pazarının tarımsal potansiyeli, 
siyasilere ve karar vericilere tarımsal 
mekanizasyon sektörün öneminin FAO 
gibi örgütler aracılığıyla dile getirilmesi 
için en ideal ortamın bu etkinlik olması, 
2016 İstanbul Zirvesi’nin önemini daha 
da artırıyor. Zirve ile ilgili yol stratejile-
rinin belirlendiği Agrievolution Yürütme 

Kurulu Toplantısına ise üye dernek-
ler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya; 
ABD Ekipman Üreticileri Birliği (AEM), 
İtalyan Tarım Makineleri İmalatçıları 
Birliği (FEDERUNACOMA), Fransa Tarım 
Makineleri Endüstrisi Birliği (AXEMA), 
Hindistan Endüstri ve Ticaret Odaları 
Federasyonu (FICCI),
Japonya Tarım Makineleri İmalatçıları 
Birliği (JAMMA), Rusya Tarım Makineleri 
İmalatçıları Birliği (ROSAGROMASH) ve 
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları 
Birliği’nden (TARMAKBİR) temsilciler ka-
tıldı. CEMA- Avrupa Tarım Makineleri 
Birliği, KOMICO - Güney Kore Tarım 
Makineleri Endüstrisi Kooperatifi,  VDMA 
Almanya Tarım Makineleri İmalatçıları 
Birliği temsilcileri mazeretleri nedeniy-
le toplantıda yerini alamadı. ABIMAQ - 
Brezilya Endüstriyel Makine ve Ekipman 
İmalatçıları Birliği ise toplantının bir bö-
lümüne web konferans ile dahil oldu.

AGrıEVOLUTıOn YürüTME 
kOMİTESİ İSTAnBUL’DA 

TOPLAnDı
agrievolution yürütme komitesi Toplantısı 27 - 28 haziran tarihleri arasında 

istanbul’da yapıldı.
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Makine ihracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan 
Y a r d ı m c ı s ı  N e c m e t t i n 
Öztürk ile Yönetim Kurulu 

Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz, Mehmet 
Ağrikli ve Ferdi Murat Gül’ün de takip 
ettiği panelin açılışında konuşma ya-
pan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
finansman konusunun ihracatçılar için 
tam bir darboğaz teşkil ettiğini söyle-
di. Büyükekşi; ihracatçılar, bankacılar, 
sigortacılar ve Eximbank yetkililerinin 
düzenlenen panelle konunun çözüm yol-
larını tartıştığını vurgulayarak, “Rekorlar 
kırıyoruz ancak ihracatçılarımız dış tica-
retin finansmanı konusunda sıkıntı ya-
şıyor. İhracatta yaşanan olumlu tempo, 
ihracatçılarımızın yaşadığı sorunların 
üstünü örtmemelidir. Bu konuda Merkez 
Bankasından ihracatçı dostu politikalar 
bekliyoruz” diye konuştu. Finansmanın 
maliyetinin düşürülmesi noktasında 
Merkez Bankasının aktif bir tutum ser-
gilemesini isteyen Büyükekşi, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Son dönemde Merkez 
Bankasının sadece faiz kararları ile gün-
deme geldiğini görüyoruz. Biz bu nok-
tada ihracatçıyı destekleyen ve yatırımı 
cazip kılan faiz seviyesi talebimizi yineli-
yoruz. Çünkü yüksek faizler yüksek enf-
lasyona neden oluyor. Yüksek enflasyon 
da ihracatçılarımızın TL bazlı maliyetle-
rini artırıyor. Yüksek faizler yatırım fizi-
bilitelerine girdi teşkil ediyor, karlılık ve 
getiri beklentilerini, değerlemeleri ne-
gatif etkiliyor”. Büyükekşi, Eximbank’ın 
ihracatın finansmanı konusunda verdiği 

desteklere de değinerek, “2013 yılında 
Türk Eximbank, nakdi kredi ve sigorta 
imkanı ile ihracata 28 milyar dolar des-
tek sağladı. Böylece Türk Eximbank, 
2013 yılında ihracatın yüzde 19’unu fi-
nanse etti. 2014 yılında da bu oranı yüzde 
20 artışla 33,8 milyar dolara yükseltmeyi 
hedefliyor” dedi.

“etken ekonoMiye geçMeliyiz”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yap-

tığı konuşmada, ihracatın finansmanı 
kavramının aslında dolaylı yoldan eko-
nomi, sanayi, kalkınma ve büyüme gibi 
kavramları da etkilediğini söyledi. “2023 
hedeflerine eldeki malzeme ile ulaşma-
mız çok zor. Bu noktada Türkiye yeni 
bir hikaye yazmalı ve edilgen ekonomi-
den, etken ekonomiye geçmeliyiz” diye 
konuşan Zeybekci, Türkiye’nin sanayici 
ve ihracatçısı için dünyada kullanılan 
tüm enstrümanları kullanmasını, hat-

“İHrACATın 
fİnAnSMAnı”nA ÇözüM 
ArAnDı
Türkiye ihracatçılar meclisi (Tim), ihracatın finansmanını 
23 haziran’da istanbul’da düzenlediği ve ekonomi Bakanı nihat zeybekci’nin de 
katıldığı panelle tartışmaya açtı.
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ta kendi şartları ve yapısına göre yeni 
enstrümanları hayata geçirmesi gerek-
tiğini sözlerine ekledi. Nihat Zeybekci, 
Türkiye’nin devasa projeleri finanse 
edebilir hale gelmesinin gerekliliğine de 
işaret ederek, dünyada artık ihracatın 
finansmanı konusunda izlenen yol hak-
kında katılımcılara bilgi verdi. Dünyanın 
çeşitli ülkelerinde ekonomik durgun-
luk yaşanırken, Türkiye’nin bütün bek-
lentileri tersine çevirdiğini dile getiren 
Zeybekci, “Son 10 yılda gerek uluslara-
rası kredi derecelendirme kuruluşları-
nın en ünlüleri, gerekse IMF ve Dünya 
Bankası gibi uluslararası kuruluşlar 
Türkiye’nin büyümesi ile ilgili tahmin-
lerinde hep hata yaptı ve hiç bir zaman 
hedeflerini tutturamadı. Tutturamamaya 
da devam edecekler” diye konuştu. 
Türkiye’nin artık yeni boyutlara geç-
mesi gerektiğini dile getiren Zeybekci, 
başka ülkelerin yatırımların finansmanı 
ile ilgili kullandıkları havuz sisteminin 
Türkiye’de de kurulmak üzere olduğunu 
söyledi. Zeybekci, “Klasik Eximbank an-
layışından çok daha farklı. Artık üçüncü 
ülkelerde ihtiyaç duyulan bir altyapı ya-
tırımını, çok uzun vadede, sürdürülebilir 
bir şekilde, vahşi kapitalizm yaklaşımıyla 
değil; bizim kültür coğrafyamıza yakışır 
şekilde yeni enstrümanlarla gerçekleş-
tireceğiz. Türkiye böyle bir kaynağı yara-

tabilir. Orada yarattığımız 10 birimlik bir 
finansmanla yaklaşık olarak 30 birimlik 
bir hacim sağlayabiliyoruz. Bu bizim için 
dünyada inşaat sektöründe, müteahhitlik 
sektöründe Çin’den öne geçme imkanı 
sağlar” dedi. İhracatın finansmanı konu-
sunun sadece mal olarak anlaşılmaması 
gerektiğini, yüksek teknolojinin ihracat 
içindeki payının az olduğunu ifade eden 
Zeybekci, “Türkiye’nin cari açık proble-
mi yoktur, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovas-
yon problemi vardır. Bu bilinçle ihracat 
finansmanımızı öncelikle Ar-Ge’de, ta-
sarımda, Türkiye’nin marka haline ge-
tirilmesinde, dünyada tanıtılmasında ve 
pazarlamasında görüyoruz. O yüzden 
bu alanda da çok önemli çalışmalarımız 
var” diye konuştu.

“iHracatçılar Bankalarla 
görüşMe yaPMalı”
Panel öncesinde konuşan, Fifth Third 
Bank Başkan Yardımcısı, Uluslararası 
Ticaret Finansmanı Uzmanı ve ICFT 
Yönetim Kurulu Üyesi Walter Buddy 
Baker, katılımcılarla deneyimlerini 
paylaştı. Baker, Türk ihracatçılarına 
satışlarını yapılandırmadan önce ban-
kalarıyla biraraya gelmelerini önerdi. 
Bankaların, pazarlık yapılabilecek fi-
nansman olanaklarında daha ayrıntılı 
bilgiye sahip olduklarının altını çizen 

Baker, “İhracatçılar, şirket hedeflerine 
ve nakit akışlarına uygun olmak şartıyla 
bankalarla görüşme yapmalı. Banka ga-
rantisiyle işlem yapmak, tedarik finans-
manı ya da alacakların sigortalanması 
sağlamak bu şekilde mümkün” dedi. 
Özellikle ABD’ye ihracat yapmak isteyen 
şirketlere önerilerde de bulunan Baker, 
şunları söyledi: “Özellikle ABD ve Batı 
Avrupa’da tedarik finansmanı önemli bir 
trend. ABD’ye satış yaparken şaşırma-
yın. ABD’li alıcılar, bilanço ve stoklarını 
düşünerek ihracatçılardan daha uzun 
vade istiyor. Finansmanı bankalardan 
değil, tedarikçilerden sağlıyor.”

en iyi finanSMan örnekleri Ve 
trendler tartışıldı
Açıl ış  konuşmalarının ardından, 
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kerem Alkin moderatörlüğünde, 
“İhracatın Finansmanı En İyi Örnekler 
ve Trendler” konulu panele geçildi. TEB 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Varol 
Civil, Koç Holding Dayanıklı Tüketim 
Grubu Başkanı Levent Çakıroğlu, 
COFACE Türkiye Genel Müdürü Belkıs 
Alpergun ve Türk Eximbank Genel 
Müdür Yardımcısı Necati Yeniaras’ın ko-
nuşmacı olduğu panelde, finansmanın 
yöntemleri ve örnekleri katılımcılarla 
paylaşıldı.
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UMTİK kongrelerinin ilki Türk 
sanayi kuruluşlarının ve 
üniversitelerinin katılımıy-
la Makine Tasarım ve İmalat 

Araştırma Merkezi (MATİMAREN) tara-
fından 1984 yılında, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği 
Bölümünde ulusal çapta bir etkinlik 
olarak düzenlendi. 1979 yılında ODTÜ 
Makine Mühendisliği Bölümünde bir 
grup öğretim üyesi tarafından kuru-
lan ve uygulamalı araştırma projeleri 
yürüterek üniversite-sanayi işbirliğini 
oluşturmayı hedefleyen MATİMAREN, 
kısa sürede çok sayıda projeyi başarıy-
la tamamladı. Edindiği bilgi birikimini 
ve deneyimi kongre düzenleyerek diğer 
üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla pay-
laşmayı amaç edinen düşünce yapısı, iki 
yılda bir başarıyla düzenlenen UMTİK 
kongrelerinin temelini oluşturdu.

MaiB’den SPonSorluk deSteği
UMTİK 2014 Kongresi’ni başta MAİB ol-
mak üzere TÜBİTAK, Ortadoğu Rulman 
Sanayi (ORS), Renault, AES, BİAS, 
Dirinler Makine, İğrek Makina, Spinner, 
Teknodrom, TIAD ve USEL sponsor ola-
rak destekledi. Kongreye Türkiye dışında 
17 ayrı ülkeden (Japonya, Çin, Almanya, 
İsviçre, Tayvan, Macaristan, Romanya, 
İtalya, ABD, İngiltere, Yunanistan, Mısır, 
Ürdün, Kanada, Hindistan, İran, İspanya)  
150’ye yakın bilim insanı, sanayici ve 
bürokrat katıldı. Bu yılki etkinliğe spon-
sorların projelerini anlatabilmesi adına 
“Sponsorlar Oturumu” başlığı altında 
bölümler de eklendi. Dört gün süren or-
ganizasyonda 100 bildiri sunuldu. 

2016’da BuluşMa Sözü
Kongrenin açılış konuşması UMTİK 
Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. 
Dr. Sadık Engin Kılıç tarafından yapıl-
dı. Kılıç’tan sonra Atılım Üniversitesi 
R e k t ö r ü  P r o f .  D r .  A b d ü r r a h i m 
Özgenoğlu, Düzenleme Komitesi Üyeleri 
Prof. Dr. Abdulkadir Erden ve Prof. Dr. 
Metin Akkök de törenin açılışında birer 
konuşma yaptı. Kongrenin ilk gününde 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
öncülüğünde Ekonomi Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ve TÜBİTAK’tan 
yetkililerin katıldığı bir panel düzen-
lendi. Panelde “Üretimde Dönüşümün 
Gerçekleştirilmesi” konusu üzerinden it-

halata olan bağımlılığın azaltılması, ima-
lat sanayisinin ihtiyaç duyduğu girdilerin 
üretimine dönük yerli katma değeri artı-
racak ürün/tür üretiminin özendirilmesi, 
Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım faaliyetlerinin 
orta ve yüksek teknolojiye sahip ürün-
lerde yoğunlaşması konuları tartışıldı. 
Etkinliğin üçüncü gününde kongrenin 
30’uncu yılı olması münasebetiyle ku-
rucu üyelerin de katıldığı “30. Yıl Töreni” 
gerçekleştirildi. Bu törende 30 yıl süre-
since yaşananlar hatırlanarak yad edil-
di. UMTİK 2014’ün “Machining Day” ka-
bul edilen son gününde ise 20 bildirinin 
sunumu yapıldı. Kapanış töreni ile son 
bulan organizasyonda, katılımcılar 2016 
yılında düzenlenecek etkinlikte buluşma 
sözü verdi.

MAİB’İn DESTEkLEDİğİ 
UMTİk 2014 İzMİr’DE 
DüzEnLEnDİ
Uluslararası makine Tasarım ve imalat kongresi (UmTik)
29 haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında izmir’de düzenlendi. kongreye 
Türkiye’den ve yurt dışından 150’ye yakın bilim insanı, sanayici ve bürokrat katıldı.
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kamu İhale Kurumu’nun (KİK), 
“Yerli malı olarak belirlenen 
malları teklif eden istekliler 
lehine, yüzde 15 oranına kadar 

fiyat avantajı sağlanması” ilkesine uy-
gun şartlar içermediği gerekçesiyle iptal 
ettiği ihalelerden ikisini Moment Expo 
dergimizin 67. sayısında okuyucuları-
mıza duyurmuştuk. KİK’in 2014 yılının 
Temmuz ayında da aynı gerekçe ile iptal 
ettiği ihalelerden birini inceledik. 

iPtal edilen iHale 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından 6 Haziran 
2014 tarihinde açık ihale usulü ile ya-
pılan “Pompa Alımı” ihalesine ilişkin 
olarak Samsun Makina itiraz başvuru-
sunda bulunmuştu. İhalenin neden iptal 
edilmesi gerektiği, geçmişte iptal edilen 
ihalelerden örnekler verilerek açıklan-
dı. “İdari Şartname’de yerli malı teklif 
eden istekliler lehine fiyat avantajı sağ-
lanmasına veya ihaleye sadece yerli is-
teklilerin katılabilmesine yönelik olarak 

düzenleme yapılmamasının mevzuata 
aykırı olduğu” ifadelerinin yer aldığı baş-
vuruda, KİK tarafından 19 Haziran 2013 
ve 17 Temmuz 2013 tarihlerinde alınan 
kararlar gereği, ihale dokümanında yer-
li malı teklif eden istekliler lehine fiyat 
avantajı sağlanmasına yönelik düzenle-
me yapılmamasının yerli malını koruyan 
Başbakanlık Genelgesine aykırılık teşkil 
ettiği tespiti yapılarak ihalelerin iptal 
edildiğine, bu bakımdan konu ihalenin de 
iptal edilmesi gerektiğine” değinilmişti. 
Bu başvurunun ardından KİK verdi-
ği kararın gerekçeleri sıralayıp, iptalin 
nedenini şu şekilde özetledi: “Yaklaşık 
maliyeti eşik değerin altında olan başvu-
ruya konu ihaleye ait ihale ilanı ve İdari 
Şartname’de yerli malı teklif eden istek-
liler lehine avantaj sağlayacağına ilişkin 
düzenleme yapılmadığı anlaşıldığından, 
başvuru sahibinin iddiası yerinde bulun-
muştur.”  

“öncelikli olarak yerli 
ürünler terciH edilMeli”
Yerli ürünleri koruyan Başbakanlık 
Genelgesi’nde “Tasarruf ve rekabet ilke-
lerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, 
ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden 
karşılanması ekonomimiz açısından bü-
yük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 
mevzuatımızda yerli ürün kullanımına 
yönelik mevcut hükümlerin uygulanma-
sına özen gösterilmesine ilave olarak, 
kamu kurum ve kuruluşlarınca ger-
çekleştirilecek mal alımlarına ilişkin 
uygulamalarda: Teknik şartnameler-
de Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif 

edilmesini engelleyen düzenlemelerin 
yapılmaması; kamu ihale mevzuatına 
aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da 
belirli bir ülkenin malını teklif etmesine 
yönelik düzenlemelerin yapılmaması; 
ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelen-
dirme kuruluşları tarafından düzenlenen 
ve zorunlu olmayan belgelerin ihale do-
kümanlarında aranmaması; ithal ürün 
teklif eden isteklilerin yurt dışında mal 
teslim edebilmelerine imkan tanınması 
durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük 
ve vergi giderleri gibi unsurların teklif-
lerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate 
alınacağına dair ihale dokümanlarında 
düzenlemelerin yapılması, ithal ürün 
teklif eden isteklilere mal tesliminden 
önce akreditif açılarak ön ödeme yapıl-
masına imkan tanınması durumunda, 
Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden 
isteklilere de avans ödemesi yapılma-
sına yönelik ihale dokümanlarında dü-
zenleme yapılması, hususlarının dik-
kate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet 
Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek 
alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de 
üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve 
kamu kurum ve kuruluşları yöneticile-
rinin bu konuda gereken duyarlılığı gös-
termelerini önemli rica ederim.” açıkla-
ması bulunmaktadır. 

YErLİ MALını 
kOrUMAYAn İHALELErİn 

İPTALİ SürüYOr
kamu ihale kurumu,  yerli ürün lehine avantaj sağlayacak düzenleme yapılmadığı 

gerekçesiyle bir ihaleyi daha iptal etti.

kamu İhale kurumu, “Yerli 
malı olarak belirlenen 
malları teklif eden istekliler 
lehine, yüzde 15 oranına 
kadar fiyat avantajı 
sağlanması” ilkesine 
uygun şartlar içermediği 
gerekçesiyle ihaleleri iptal 
etmeye devam ediyor.

detaylı bilgiye:
https://ekap.kik.gov.tr/ekaP/
Vatandas/kurulkarar
Tutanaksorgu.aspx internet 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Dünya Plastik Atlası’na internet-
ten ulaşılabilmesi için özel bir 
web sitesi kuran PAGDER, ilk 
olarak Afrika’yı ele aldığı çalış-

masını sektör mensuplarının ve kamuo-
yunun kullanımına açtı. Türkiye plastik 
sektörüne yeni rekabet koşullarını, kü-
resel fırsatları ve yeni ticaret rotalarını 
sunan, 97 ülkedeki pazar durumlarını 
analiz eden Dünya Plastik Atlası’nın ilk 
fasikülü olan Afrika kıtasındaki ülkeler-
le ilgili tüm detaylara www.dunyaplasti-
katlasi.com adresi üzerinden ulaşılabili-
yor. Dünya Plastik Atlası Web Sitesi’nde, 
sektör mensupları ayrıca rapor filtre-
leme özelliği kullanarak ulaşmak iste-
dikleri verileri de ayrı şekilde inceleye-
biliyor. Türkiye’nin plastik ürünlerde, 
hammaddelerde, plastik işleme ma-
kinelerinde görüş alanına giren bütün 
ülkelerin iç pazarları ve ithalat-ihracat 
durumlarına yönelik bilgileri değerlen-
diren; sanayicilere hangi ülkede, hangi 
ürünle, kimlerle ve nasıl rekabet edebi-
leceğine yönelik kapsamlı bilgiler sunan 
Dünya Plastik Atlası’nın diğer fasikülle-
rine de yakında web üzerinden kolaylık-
la ulaşılabilecek.

“kolay ulaşılaBilirlik 
SağlaMak öneMliydi”
PAGDER’in küresel krizin etkisiyle yeni-
den oluşan dünya rekabet ortamına üye-
lerini hazırlamak amacıyla imza attığı; 
ihracat yapan ya da artık dışa açılmaya 
karar veren sektör mensuplarına yurt 
dışı atılımları için yol gösteren Dünya 
Plastik Atlası’na artık web üzerinden 
de ulaşılabilecek. Rekabet koşullarını 
aktaran Dünya Plastik Atlası’nın inter-
nette yayımlanmasıyla ilgili açıklama 
yapan PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Semerci, Dünya Plastik Atlası 

gibi çok kapsamlı bir veri setini oluş-
turdukları özel web sitesi ile daha kolay 
ulaşılabilir kılmaktan mutluluk duy-
duklarını aktardı. “Birleşmiş Milletler 
Coğrafi Sınıflandırması” esas alınmak 
suretiyle 16 bölge altında toplanan; bu 
kapsamda 6 farklı coğrafi bölgeye ay-
rılan dünyadaki toplamda 97 ülkenin 
plastik sektörünü analiz eden Dünya 
Plastik Atlası’nın gerçek bir yol gösterici 
olduğunu söyleyen Hüseyin Semerci, ilk 
etapta fasiküllerden ilki olan Afrika’yı 
web’e taşıdıklarını paylaştı. Yakında 
diğer beş fasikülün (Amerika, Orta ve 
Batı Asya, Doğu ve Güney-Doğu Asya 
ile Okyanusya, Doğu ve Batı Avrupa ile 
Kuzey ve Güney Avrupa) de www.dun-
yaplastikatlasi.com adresinde yer ala-
cağını belirten Semerci, “Ziyaretçiler at-
lastaki tüm verilere web sitesinden onli-
ne olarak ulaşabilecek ve GTİP’ler vası-
tasıyla tarama yaparak çok hızlı şekilde 
kendi ürün gruplarıyla ilgili sonuçlara 
erişebilecek. Rapor filtreleme özelliği 

kullanarak ulaşmak istedikleri verileri 
de ayrı şekilde inceleyebilecekler” dedi.

“üreticilerin yurt dışındaki 
reHBeri”
Hüseyin Semerci, plastik sanayicileri-
nin, makine ve hammadde üreticileri-
satıcılarının hangi ülkede, hangi ürünle, 
kimlerle ve nasıl rekabet edeceğini gör-
me ve inceleme fırsatı bulacağı Dünya 
Plastik Atlası’nda, hammadde ve makine 
sektörlerinin yurt dışı açılımlarını daha 
hızlı ve verimli yapmaya olanak sunan 
verilerin de yer aldığını söyledi. Semerci, 
“Hem fasiküllerimizin hem de özel ola-
rak oluşturduğumuz bu web sitemizin 
Türkiye’nin hedeflediği sürdürülebilir ve 
yüksek ekonomik büyümede kilit sektör-
lerinden biri olan plastik sektörü için yol 
gösterici bir kaynak olacağını umuyor, 
bu sektör özelinde ortaya çıkan küresel 
fırsatları ve analiz sonuçlarını kamuo-
yuyla paylaşmaktan büyük sevinç duyu-
yoruz” dedi.

PAGDEr’İn, DünYA 
PLASTİk ATLASı WEB’DE
Plastik sanayicileri derneğinin (PaGder) sanayiciler için, küresel krizin etkisiyle 
değişen dünya rekabet ortamına uygun çözümler üretmek amacıyla hazırladığı 
dünya Plastik atlası fasikülleri web’e taşınıyor.
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Tü r k i y e  İ ş  M a k i n a l a r ı 
Distribütörleri ve İmalatçıları 
Birliği, kurulduğu amaç doğ-
rultusunda, sektör problem-

lerini çözmek için çalışmalarına devam 
ediyor. Üye firmaların talep ve beklenti-
lerini yetkili mercilere iletilerek sorun-
ların çözümünde aktif olarak görev alan 
İMDER, 2002 yılından beri faaliyetlerini; 
üyeler arası ilişkiler, sektörün ihtiyaç ve 
problemleri, sektör ile devlet arasındaki 
bağ ve ilişkilerin düzenlenmesi, sektör 
ve devlet ile beraber AB ilişkileri ve sek-
tör ile global ilişkilerin kurulması, de-
vam etmesi şeklinde sıralıyor. Bu amaç 
ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını 
başarıyla yürüten İMDER, sektör ile ilgi-
li güncel tüm çalışmaların içinde bizzat 
yer alıyor. Bu çerçevede 29 Ağustos’ta 
The Green Park Pendik Hotel’de ger-
çekleştirilen 21. Maktek Alt Çalışma 
Grubu Toplantısında devletin yetkili 
mercileri ile İMDER ve İstif Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği 
(İSDER) üyeleri bir araya geldi. İMDER 
ve İSDER’e üye firmalardan 100’e yakın 
katılımcının takip ettiği 21. MAKTEK Alt 

Çalışma Grubu Toplantısında özel sektör 
temsilcileri, kamu kurumlarından yet-
kililere taleplerini ve çözüm önerilerini 
aktarma fırsatı buldu.

ar-ge Ve teSt Merkezi 
kuruluyor
Toplantının katılımcıları arasında; 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürlüğü Sektörler 
Daire Başkan Vekili Zühtü Bakır, 
Sanayi Ürünleri ve Güvenliği Denetimi 
Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Daire Başkanı Erol Ferhat, 
Sanayi Ürünleri ve Güvenliği Denetimi 
Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Dairesi Başkanlığından Sanayi 
ve Teknoloji Uzmanı Ozan Emrah Gök, 
Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği 
ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Murat Taşkın, Ürün Güvenliği 
ve Denetimi Genel Müdürlüğünden 
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Osman 
Ayman, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanl ığı  Gel ir  Yönetimi Daire 
Başkanı  Mehmet Arabacı ,  Gel ir 
İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi 
Grup Başkanı Muhammet Ali Ayaz, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel 

Müdürlüğü Denetim, Kontrol ve Araç 
Muayene Daire Başkanı Yılmaz Kılavuz, 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Vedat Demir, 
TSE Müşaviri Bekir Sıddık Köylü, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) 
Burçin Özender, Finansal Kurumlar 
Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hakan 
Gülelçe ve Makina İmalatçıları Birliği 
(MİB) Genel Sekreteri Nail Türker yer 
aldı. İMDER ve İSDER Genel Sekreteri 
Faruk Aksoy, toplantıda gerçekleştirdi-
ği sunumda, TSE ile yapacakları ortak 
çalışma ile bir Ar-Ge ve test merkezinin 
kurulacağı bilgisini verdi.

400 Milyon dolarlık yatırıM 
Bekleniyor
Faruk Aksoy yaptığı konuşmada şu bil-
gileri paylaştı: “Türkiye’de iş makineleri 
sektöründe görülen hareketlenme yurt 
dışında bulunan yatırımcıların da dikka-
tini çekiyor. Yurt içindeki firmaların ya-
nı sıra sektöre yurt dışından da yatırım 
talepleri geliyor. Bu yatırımlar devam 
edecek. Hem Avrupalı firmalar hem de 
Uzakdoğulu firmalar sektörde yatırım 
konusunda araştırmalarını sürdürürken, 
sektör temsilcileri 2014-2015 yıllarında iş 
makineleri sektörüne 350-400 milyon do-
lar yatırım geleceğini öngörüyor. Türkiye 
2010-2023 yılları arasında karayolları, 
demiryolları, denizyolları ve limanların da 
olduğu 1,2 trilyon dolarlık devasa yatırım 
projeleri gerçekleştirecek. Makineler bu 
projelerin hayata geçirilmesinde bel ke-
miği görevini üstlenecek.”

MAkTEk İŞ MAkİnELErİ 
ALT GrUBU İMDEr 

BAŞkAnLığınDA 
TOPLAnDı

sektörün problemlerini ve beklentilerini ankara’daki yetkili mercilere taşıyarak iş 
makinesi kullanımının önünü açmak isteyen Türkiye iş makinaları distribütörleri 

ve imalatçıları Birliği (imder), 21. makTek alt Çalışma Grubu Toplantısını 
gerçekleştirdi.

21. MAkTEk Alt Çalışma 
Grubu Toplantısında özel 
sektör temsilcileri, kamu 
kurumlarından yetkililere 
taleplerini ve çözüm 
önerilerini aktarma fırsatı 
buldu.
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MTG, 8-13 Eylül tarihleri ara-
sında ABD’de düzenlenen 
MDA Fuarına stantla ka-
tıldı. IMTS (International 

Manufacturing Technology Show) Fuarı 

ile eşzamanlı düzenlenen MDA Fuarı, 
MTG’nin ABD’de katıldığı ilk organizas-
yon olma özelliği taşıyor. MTG, platin 
sponsor olarak fuarın farklı alanlarına 
da Türk makinesini tanıtıcı çok sayı-

da ilan verdi. Fuar süresince ABD’deki 
çeşitli kuruluşlar, firmalar ve dernek 
temsilcileriyle toplantılar gerçekleştiren 
MTG yetkilileri, önümüzdeki yıllarda he-
def ülkeye yönelik yapılacak çalışmalarla 

MTG, ABD PAzArınA
İLk ADıMı ATTı
makine Tanıtım Grubu (mTG), aBd’de düzenlenen mda (motion, drive & automation 
Fair) Fuarına “Platin sponsor” olarak katıldı. hedef ülke olarak belirlenen aBd 
pazarına ilk adımı atan mTG, 3 yıllık yol haritasını belirlemek üzere ana aktörlerle 
yoğun temaslarda bulundu.
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ilgili yol haritasını belirlemek için hazır-
lıklara başladı. Fuardan önce ilgili basın 
kuruluşlarına Türk makine sektörü hak-
kında bilgiler içeren bültenler gönderen 
MTG, ABD’deki sektörel yayınların sayfa-
larında da ilanlarıyla yerini aldı. 

Mtg, Hedef Pazara odaklandı
Dünyanın en önemli sanayi ve üretim 
teknolojileri fuarlarından biri olan IMTS 
Fuarı ve eş zamanlı olarak aynı alanda 
düzenlenen MDA Fuarına; 2035 katılımcı 
ile 100 binden fazla ziyaretçi ilgi göster-
di. Önümüzdeki yıllarda ABD’de yoğun 
faaliyetlerde bulunmayı planlayan MTG, 
daha önce Almanya ve Hollanda’da yü-
rüttüğü şekilde, dünyanın en önemli ma-
kine ithalatçısı olan ABD pazarında da 
fuar ile eşzamanlı olarak gerçekleştirdi-
ği tanıtım-reklam faaliyetleri, toplantılar 
ve çeşitli görüşmelerle etkin bir çalışma 
yürüttü. Fuara, MTG’yi ve MAİB’i temsi-
len Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Kutlu Karavelioğlu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz, Ferdi 
Murat Gül, Zeynep Erkunt Armağan, Ali 
Eren ve Tamer Güven katıldı. 

Mtg yönetiM kurulu ikili 
görüşMelerde Bulundu
Fuar süresince çeşitli organizasyonlar, 
dernekler ve firmalardan temsilciler-
le ikili görüşmeler yapan MTG Yönetim 

Kurulu Üyeleri eş zamanlı olarak ABD 
makine sektörünün kalbinin attığı Illinois 
Eyaletinde bir ileri karakol kurmanın 
yollarını tespit etmek üzere sektörün 
önemli temsilcilerine ziyaretlerde bu-
lundu. MTG yetkilileri 12 Eylül’de 14 ki-
lometrekarelik alanda 3 bin 600 firmanın 
faaliyet gösterdiği ABD’nin en büyük sa-
nayi parkı olan Elk Grove Village bölgesi-
ni ziyaret etti. Elk Grove İş Geliştirme ve 
Pazarlama Departmanı Yöneticisi Josh 
Grodzin’in ev sahipliğinde gerçekleşen 
ziyaret kapsamında Yönetim binasında 

yapılan toplantıda Elk Grove şehri hak-
kında bilgi alındı, Türk Makine sektörü 
ile MTG hakkında karşı tarafa bilgi veril-
di. MTG Yönetim Kurulu Üyeleri toplantı 
sonrasında ABD merkezli büyük ölçekli 
OEM’lerin kompleks parçaları için has-
sas üretimler yapan ACME Industries 
firmasının çalışmalarını yerinde ince-
ledi. Ziyaretlerde MTG’nin önümüzdeki 
süreçte hayata geçirmeyi hedeflediği 
çalışmalar arasında yer alan, ABD’de bir 
ticaret merkezi/ofisi açılması konusunda 
bir ön araştırma yapıldı.
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1

2

1
maiB yöneTim kUrUlU 

üyeleri senTe adVısOry 
yeTkilisi serhaT 

ÇiÇekOĞlU ile Bir araya 
Gelerek aBd makine 

Pazarının dinamikleri, 
Giriş sTraTeJisinin 

nasıl BelirleneceĞi 
Ve VenTUre caPıTal 

kOnUlarında BilGi aldı.

2
ımTs FUarının 

OrGanizaTörü Olan 
amT derneĞinin Başkan 

yardımcısı Ve ımTs 
FUarının ceO’sU PeTer 

r. eelman’ın OFisinde 
yaPılan Görüşmeye mTG 

yöneTim kUrUlU üyeleri 
seVda kayhan yılmaz Ve 

Ferdi Murat Gül katıldı.
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3

4

5

almanya’nın 
sayGın Basın yayın 
kUrUlUşlarıyla Bir 
araya Gelen mTG 
yeTkilileri, Türk makine 
sekTörünün almanya 
Ve aBd’de eş zamanlı 
TanıTımına yönelik 
Çalışmalarda BUlUndU. 
Basın Temasları 
kaPsamında FaBrıcaTOr 
derGisinin yöneTicileri 
mTG sTandını ziyareT 
eTTi.  

3

mTG yöneTim 
kUrUlU üyeleri, 
TicareT aTaşeliĞinin 
OrGanizasyOnUyla 
aBd’nin en Büyük 
OrGanize sanayi BölGesi 
Olarak Tanımlanan elk 
GrOVe VıllaGe’yi ziyareT 
eTTi. 

4

elk GrOVe VıllaGe 
iş GelişTirme Ve 
Pazarlama deParmanı 
direkTörü JOshUa m. 
GrOdzın ile mTG yöneTim 
kUrUlU üyeleri Bir 
araya Geldi. Görüşmede 
GrOdzın, elk GrOVe’da 
FaaliyeTTe BUlUnmanın 
şarT Ve aVanTaJları 
hUsUsUnda yöneTim 
kUrUlUnU BilGilendirdi.

5
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6

7

8

6
mTG yöneTim kUrUlU 
üyeleri JOsh GrOdzın 

eşliĞinde Büyük ölÇekli 
Oem’lerin kOmPleks 

ParÇaları iÇin hassas 
üreTimler yaPan 
acme ındUsTrıes’i 

ziyareT ederek Tesis 
mühendislik hizmeTleri 

müdürü JOhn P. 
kearney’den BilGi aldı.

7
elk GrOOVe sanayi 

BölGesinde kUrUlU 
Türk Firmalarını 

da ziyareT eden mTG 
yöneTim kUrUlU üyeleri 

ermaksan Firmasının 
amerika kıTasındaki 

FaaliyeTlerini yürüTen 
ermak Usa şirkeTini 

ziyareT ederek 
Çalışmaları hakkında 

BilGi aldı.

8
Türk makine 

sekTörünün TanıTımına 
yönelik yUrT dışı 

Çalışmalarını sürdüren 
makine imalaTÇıları 

BirliĞinin (miB) mda FUarı 
kaPsamında kaPsamında 

hazırlaTTıĞı Ve mTG 
TaraFından yaPTırılan 

Görsellerin de 
BUlUndUĞU sTanda 
ziyareTÇiler yOĞUn 

ilGi GösTerdi. miB 
Genel sekreTeri 

nail Türker’de FUar 
süresince ÇeşiTli 

teMaslarda bulundu.
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9

10

11

aBd’nin önemli 
sekTörel yayınlarının 
ilGi GösTerdiĞi 
mTG ile röPOrTaJ 
GerÇekleşTiren 
derGilerden Biri de 
mOdern machıne 
shOP’TU.  mTG yöneTim 
kUrUlU üyeleri seVda 
kayhan yılmaz Ve Ferdi 
mUraT Gül ile Bir araya 
Gelen isimler arasında 
derGinin aVrUPa BölGesi 
müdürü edWard J. kanıa, 
yayıncı TraVıs J. eGan Ve 
ediTör derek r. kOrn yer 
aldı.

9

T.c. şikaGO BaşkOnsOlOsU 
ramis şen Ve denizli 
sanayi Odası Başkanı 
müJdaT keÇeci’nin de 
aralarında BUlUndUĞU 
BirÇOk isim mTG sTandını 
ziyareT edenler 
arasındaydı.

10

amerika Pazarına 
yönelik Çalışmalar 
ÇerÇeVesinde mTG’nin 
2015 yılında kaTılmayı 
PlanladıĞı FUarlar 
üzerine yaPılan 
Görüşmeler kaPsamında 
Fma’dan mark hOPer’la 
Görüşüldü.

11
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12

13

14

12
FUarla eş zamanlı 

yayınlanan FaBrıcaTOr, 
mda TechnOlOGıes, 

aUTOmaTıOn 
TechnOlOGıes, 

manUFacTUrınG 
enGıneerınG Ve 

mOdern machıne 
shOP derGilerinde 

yayınlanan 
reklamların yanı 

sıra ÇeşiTli sekTörel 
yayınlarda Türk makine 

sekTörüne Ve mTG’nin 
Çalışmalarına Geniş yer 

ayrıldı.

13
WıscOnsın’in yaTırım 

aÇısından aVanTaJları 
Ve meVcUT ımkanları 

hakkında BilGi alınan 
Görüşmeye ise WıscOnsın 

ecOnOmıc deVelOPmenT 
cOrPOraTıOn’U Temsilen 

mark rhOda reıs Ve 
sTanley PFranG kaTıldı.  

14
mda FUarında makine 

TanıTım GrUBU 
“PlaTin sPOnsOr” 

OldU. sPOnsOrlUk 
kaPsamında, 

WWW.mda-na.cOm 
/ WWW.ıa-na.cOm 

inTerneT siTesinde 
WeB Banner, 

e-neWsleTTer, sOsyal 
medya reklamlarında 

Görünürlük, VıP 
lOUnGe’da mTG Görseli, 

VıP lOUnGe kUllanım 
hakkı, ParTner şOV 

yayınlarında (PlanT 
enGıneerınG, cOnTrOl 

enGıneerınG, aUTOmaTıOn 
WOrld, cOmPressed aır 

BesT PracTıces) ilan, 
halı eTikeTleri Ve şarJ 

isTasyOnlarında mTG 
reklamlarına yer 

Verildi. 
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mda (motıon, drive & automation Faır) 
Fuarına katılan Türk firmaları ve sivil 
toplum örgütleri aBd pazarına yönelik 
çalışmalarına başladı. Pazarda izleyecekleri 
stratejileri ve yol haritalarını belirleyen 
yetkililer, fuarla ilgili izlenimlerini paylaştı.

“Mtg, türk Makine Sektörünü
dünyaya tanıtıyor”

“ABD pazarında, Karmetal markasıyla 10 
yılı aşkın bir süredir bayilerimiz vasıtasıyla 
yer alıyoruz. Bu kıtada bulunan müşterile-
rimize sunduğumuz hizmet kalitesini daha 
da yükseltebilmek için, firmamızın direkt 
olarak burada bulunmasının daha doğ-
ru olduğuna karar vererek Karmetalusa 
ismiyle bir satış-pazarlama firması kurduk. 
Bu doğrultuda da geçtiğimiz sene Chicago 
McCormick Place/IL’de düzenlenen Fabtech 
2013 Fuarına katıldık. Bu sene yine aynı fuar 
alanında gerçekleştirilen IMTS/MDA 2014 
fuarında hazır bulunuyoruz. IMTS Fuarı, me-
tal işleme sektörüne hitap ettiği ve dünyanın 
en önemli fuarlarından olduğu için burada-
yız. Ayrıca ABD, firmamızın hedef pazarla-
rından birisidir. Tüm kanalları da kullanarak 
firmamızın tanınırlığına katkı sağlamak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk makine 
sektörü global dünyanın yükselen değerleri 
arasında. Gerek kalite yönüyle, gerekse 
rekabetçi fiyatlarıyla sektörel anlamda Av-
rupa’daki başarımızdan sonra ABD pazarına 
da giriş yapmış durumdayız. Sac şekillen-
dirme ve işleme sektöründe üretim yapan 
birçok Türk firması ABD pazarında çalışma 
yürütüyor. Bu noktada sektör firmalarına 
düşen görev; Türk makinelerine dair yüksek 
kalite/rekabetçi fiyat algısını devam etti-
rerek sektörün bu pazarda kalıcı ve baskın 
olduğunu göstermektir. Bu yılki fuar hem 
alan, hem katılımcı, hem de ziyaretçi sayısı 
bakımından gayet tatmin edici. Karmetal 
olarak biz beklentilerimizin çok üzerinde bir 
fuar süreci yaşadık. Makinelerimiz büyük bir 
beğeni ile karşılandı ve çok sayıda alt bayilik 
talebi aldık. Genel anlamda Türk makinele-
rinin Çin makineleri ile kıyaslanması duru-
munu aştık. Bugün artık makinelerimiz daha 
ziyade Tayvan ya da İtalya’nın ürettikleriyle 
kıyaslanıyor. Karmetal olarak kullandığımız 
malzemeler ve işçilik kalitesi bakımından-
sa Tayvan ürünlerinin bile ilerisindeyiz. 
Özellikle komple malzeme taşıma ve kesme 
sistemleri üretimine başladığımızdan bu 
yana, dünyanın en çok tercih edilen firma-
larından biri haline geldik. Gerçekleştirdi-
ğimiz taşıma ve kesme projeleri, çoğunluğu 
ABD olmak üzere; İngiltere, Avustralya, Yeni 
Zelanda ve Polonya gibi dünya pazarlarına 
ihraç ediyoruz. Türk makine sektöründeki 
tüm firmaların da aynı başarıyı yakalaması-
nı arzu ediyorum.”

“Katıldığımız her fuarda MTG’yi mutlaka 
yanımızda görüyoruz. Bitmek tükenmek bil-
meyen bir enerjiyle Türk makine sektörünü 
dünyaya tanıtmaya çalışıyorlar. Sektörümü-
zün popülaritesinin artmasının nedenlerin-
den bir tanesi kalitenin yükselmesi ise diğer 
bir neden de başarılı tanıtım çalışmalarıdır. 
MTG de işte bu sacayağını tamamlıyor. Fir-
maların kaliteli ürün imal etmenin yanında 
üstlerine düşen bir diğer görev de, kendi 
tanıtımlarını yapmalarıdır. Bu çalışma, yurt 
dışında fuarlara katılmak gibi faaliyetleri 
içerdiği gibi, yine yurt dışında yayın yapan 
yazılı ve dijital dergi-internet sitesi gibi araç-
lara reklam vermeyi de kapsar. Bununla il-
gili devlet destekleri bulunuyor fakat ben şu 
hususa dikkat çekmek istiyorum: Türkiye’de 
30’dan fazla firma Turqum Belgesi sahibi. 
Yani bu firmalar Türkiye’nin en önde gelen 
makine imalatçıları. Tanıtım aşamasında 
bahsettiğim bu firmalar biraz daha destek-
lenebilirse hem ulaşamadığımız, sesimizin 
yetmediği daha çok yere ulaşır, hem de Tur-
qum Belgesine henüz sahip olmayan firma-
ları teşvik etmiş oluruz diye düşünüyorum. 
Ayrıca, katıldığımız fuarlarda İtalyan, Alman 
ya da İsviçreli üreticilerin küçük küçük ve 
ayrı stantlarda olmak yerine, birleşerek tek 
bir stant altında toplandığını gözlemliyorum. 
Bu durum dikkat ve ilgi çekmek açısından 
oldukça faydalı bir taktik. MTG de, fuarlar-
da Türk makinecilerin bir arada olmasını 
sağlamak adına bu tarz bir kümelenmeyi 
desteklerse oldukça yararlı olur.”

SeMiH kar
karmeTalUsa
Firma yöneTicisi
karmeTal
saTış-Pazarlama Ve 
dış TicareT müdürü - 
yöneTim kUrUlU üyesi
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“fuar, aBd Pazarını tanıMak için öneMli 
aVantaJlar Sunuyor”

“Mtg’nin reklaM çalışMaları çok faydalı”

“İş geliştirme alanında çalışan biri olarak 
sektörün önceliklerini, anahtar seçimlerini 
ve hedeflenen büyüme alanlarını görmek 
açısından faydalı gördüğüm IMTS Fuarına 
2008’den, FABTECH Fuarına da 2010 yılın-
dan bu yana katılıyorum. Sektörde tekrar 
yakalanan büyüme sonucu 2014 yılındaki 
IMTS/MDA şu ana kadar gördüğüm en geniş 
katılımlı fuar diyebilirim. IMTS/MDA fuarına 
katılabilecek düzeyde makine imalatçısı Türk 
firmalarının sayısı fazla olmasa da, Türk 
makina sektörünün gücünün duyurulması 
ve ABD makine sektörünün hangi konulara 
odaklandığının görülmesi açısından burada 
bulunmanın faydalı olduğuna inanıyorum. 
Firmalarımız tanımadıkları ve coğrafi 
uzaklığa sahip bu pazara temkinli yaklaşıyor. 
ABD’ye, Türkiye’den uzun yıllardır parça ve 
fason makine ithalatı gerçekleştiriliyor. Sac 
işleme makineleri ve kaynak ekipmanları 
konusunda da Türk firmalarının dikkate de-
ğer bir payı var. Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu 
bölgesindeki başarılarını ve deneyimlerini, 
ABD’ye de yayarak büyüyebilir. Bunu gerçek-
leştirmenin kendine özgü zorlukları olsa da, 
Türkiye’nin bu zorlukları aşacak gücü var. 
Türkiye’nin, uzun vadede ABD makine sektö-

ründe pazar payını artırması gayet mümkün 
gözüküyor.”

“ABD’de Türk makine sektörü yeterince 
tanınmadığı için üretici firmaların önce bu 
engeli aşması gerekiyor. Bu açıdan Makine 
Tanıtım Grubunun (MTG), Türk makinesi-
nin imajını güçlendirmeye yönelik dergi 
ilanlarını ve fuar katılımlarını çok faydalı 
buluyorum. İlanlar, makine satın alacak 
firmaların takip ettiği dergileri de içine 
alacak şekilde yaygınlaşırsa daha iyi olur. 
Bu çerçevede MTG’nin, makinelerin yaygın 
olarak sergilendiği WasteExpo ve Proces-
sexpo gibi önemli fuarlara katılmasının 
faydalı olacağını düşünüyorum.”

“İş geliştirme alanında çalışan biri olarak 
sektörün önceliklerini, anahtar seçimlerini 
ve hedeflenen büyüme alanlarını görmek 
açısından faydalı gördüğüm IMTS Fuarına 
2008’den, FABTECH Fuarına da 2010 yılın-
dan bu yana katılıyorum. Sektörde tekrar 
yakalanan büyüme sonucu 2014 yılındaki 
IMTS/MDA şu ana kadar gördüğüm en geniş 
katılımlı fuar diyebilirim. IMTS/MDA fuarına 
katılabilecek düzeyde makine imalatçısı Türk 
firmalarının sayısı fazla olmasa da, Türk 
makina sektörünün gücünün duyurulması 
ve ABD makine sektörünün hangi konulara 
odaklandığının görülmesi açısından burada 
bulunmanın faydalı olduğuna inanıyorum. 
Firmalarımız tanımadıkları ve coğrafi 
uzaklığa sahip bu pazara temkinli yaklaşıyor. 
ABD’ye, Türkiye’den uzun yıllardır parça ve 
fason makine ithalatı gerçekleştiriliyor. Sac 
işleme makineleri ve kaynak ekipmanları 
konusunda da Türk firmalarının dikkate de-
ğer bir payı var. Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu 
bölgesindeki başarılarını ve deneyimlerini, 
ABD’ye de yayarak büyüyebilir. Bunu gerçek-
leştirmenin kendine özgü zorlukları olsa da, 
Türkiye’nin bu zorlukları aşacak gücü var. 
Türkiye’nin, uzun vadede ABD makine sektö-

ründe pazar payını artırması gayet mümkün 
gözüküyor.”

“ABD’de Türk makine sektörü yeterince 
tanınmadığı için üretici firmaların önce bu 
engeli aşması gerekiyor. Bu açıdan Makine 
Tanıtım Grubunun (MTG), Türk makinesi-
nin imajını güçlendirmeye yönelik dergi 
ilanlarını ve fuar katılımlarını çok faydalı 
buluyorum. İlanlar, makine satın alacak 
firmaların takip ettiği dergileri de içine 
alacak şekilde yaygınlaşırsa daha iyi olur. 
Bu çerçevede MTG’nin, makinelerin yaygın 
olarak sergilendiği WasteExpo ve Proces-
sexpo gibi önemli fuarlara katılmasının 
faydalı olacağını düşünüyorum.”

M. nail türker
makina imalaTÇıları 
BirliĞi
Genel sekreTeri

Mert atayurt
Tmma Usa
iş GelişTirme danışmanı
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“Mtg, reklaM Ve tanıtıM için tüM gücünü 
kullanıyor”

“türk Makine Sektörünün
MarkalaşMaSı için çok çalışMalıyız”

“ABD’nin çeşitli şehirlerinde, sektörümüzle 
ilgili gerçekleştirilen fuarlara 2009 yılından 
itibaren düzenli olarak katılıyoruz. Fuarlar, 
bir ülkeyi tanımak ve yapısını anlayabilmek 
için en önemli etkinliktir diyebiliriz. IMTS, 
Amerika kıtasının en önemli metal işleme fu-
arı; Almanya’daki EMO Fuarının da Amerika 
kıtasındaki karşılığıdır. Fuarda, potansiyel 
müşterilerimizle kurduğumuz temasları 
ve mevcut müşterilerimizle geliştirdiği-
miz ilişkileri; firmamızın ABD pazarındaki 
geleceği için önemli adımlar olarak değer-
lendiriyoruz. IMTS Fuarına İlk defa katılma-
mıza rağmen büyük bir ilgiyle karşılaştık. 
Beklediğimizden daha üst düzeyde ve kaliteli 
bir ziyaretçi profili mevcuttu. Bundan sonra 
düzenli olarak burada yer almak istiyoruz. 
Türk makine sektörü çoğunlukla Avrupa’da 
faaliyet gösteriyor. Mümkün olan en yük-
sek katılımla bu kıtadaki faaliyetlerin de 
artırılması gerekiyor. ABD pazarına yönelik 
yapılan sektörel anketler, 2015 yılı için 
pazarın büyüklüğünün yüzde 37 artarak 6,6 
milyar dolardan 8,8 milyar dolara çıkacağını 
öngörüyor. Tahmin edilen artış rakamının 
bu seneki organizasyonu daha kalabalık ve 
anlamlı kıldığını düşünüyorum. Bu çerçeve-

de firmamız da, ABD pazarındaki etkinliğini 
gün geçtikçe artırarak müşteri portföyünü 
genişletiyor. Türk üreticilerin buradaki 
varlığının da gün geçtikçe sağlamlaşacağına 
inanıyorum.”

“MTG, Türk makinesinin imajını güçlendir-
mek için gerekli reklam ve tanıtım çalışma-
larını yeterli düzeyde gerçekleştiriyor. Bu 
noktadan sonra, Türk makine imalatçıla-
rının daha aktif rol alıp gerekli  tanıtım ve 
organizasyon çalışmalarına ağırlık vermesi 
gerekiyor. Böylesine uzak mesafelerde 
gerçekleştirilen fuarlar bir hayli masraflı 
oluyor. Sağlanan teşvikler, fuarlara katıl-
mak isteyen firmalar açısından çoğu zaman 
yetersiz kalıyor. Fuar katılım teşviklerinin 
gözden geçirilip en azından ABD gibi uzak 
noktalar için daha cazip hale getirilmesi, 
katılımcı firmaların sayısını artıracaktır diye 
düşünüyorum.”

“Başaran Grinder markasıyla ABD’de 33 
yıldır taşlama tezgahları imalatı gerçekleş-
tiriyoruz. Dünya genelinde; delik taşlama, 
silindir taşlama, puntasız taşlama, radius 
taşlama, creepfeed taşlama, superabrasi-
ve taşlama ve flexibil taşlama merkezleri 
üreten firmalar arasında son derece önemli 
bir yere sahibiz. Diesel ve benzin motor 
enjektör meme taşlama konusunda  ilk 
dört üreticiden biri, heavy-duty (100 HP) 
creep feed grinder imalatında (jet motor 
türbin kanadı taşlaması) ilk üç üreticiden 
biri, sert metal (carbide) taşlama alanında 
ilk ve flexibil taşlama ile universal taşlama 
makineleri imalatında ilk beş üreticiden biri 
olarak sektörünüzle ilgili ABD’de düzenle-
nen fuarlara 32 yıldır aralıksız katılıyoruz. 
IMTS/MDA gibi önemli fuarlara; teknolojiye 
uyum sağlamak, mevcut rakiplerimize karşı 
kendimizi konumlandırabilmek ve projeleri-
mizle ilgili ileriye dönük kararlar verebilmek 
amacıyla katılıyoruz. Örneğin elektronik 
transmisyon ile ilgili projelerin arttığını ve 
artık seri olarak dişli yapan makinelere ihti-
yaç kalmayacağını bu tarz fuarlarda çok net 
gözlemleyebiliyorsunuz. Bunun gibi ileriye 
dönük öngörüler içeren projeler ancak IMTS, 

EMO veya JIMTOF gibi büyük yatırımlara 
dönük fuarlarda karşınıza çıkıyor. Bu yılki 
fuarda, faaliyet gösterdiğimiz alan olan taş-
lama ile ilgili projelerin önceki yıllara oranla 
daha da arttığını gözlemledim. Aşınmaya 
dayanıklı ve yüksek alaşımlı malzemelerle 
ilgili projelerin sayısı oldukça fazla. Petrol 
endüstrisi ve uçak sanayisi ile ilgili yeni tür-
bin motor tasarım çalışmalarının ve otomobil 
endüstrisi için “near-net-shape”  konusunda 
geliştirilmek üzere olan toz metal parça ta-
sarımlarının kalıp ve takım projeleri; fuarda 
dikkat çeken yenilikler arasındaydı. IMTS/
MDA Fuarı her ülkenin önde gelen makine 
firmalarının yer aldığı makine sektörünün 
önünü açan bir fuar. 

“ABD’de Türk makine sektörünün tanıtımına 
yönelik çalışmalara kesintisiz devam edil-
meli. Şartlar oluştuğu takdirde firmamızın 
sahip olduğu yüksek teknolojiyi Türkiye’ye 
getirebilir ve ‘Made in Turkey’ damgasıyla 
Türk makine sanayisinin daha da gelişmesi 
için üzerimize düşen sorumluluğu üstlene-
biliriz.”

niHat çınarlı
aJan elekTrOnik
ihracaT saTış müdürü

şeref Başaran
Başaran Grınder
Firma yöneTicisi
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fuara info stant ile katılan MTG, 
yerli ve yabancı katılımcıları 
Türk makine sektörü hakkında 
bilgilendirerek Türk makinesi 

ve üreticisinin imajının güçlendirilme-
sine katkıda bulundu. 12. Uluslararası 

Demir-Çelik, Döküm Teknoloji, Makine 
ve Ürünleri İhtisas Fuarı Ankiros 2014, 
11. Uluslararası Demir Dışı Metaller 
Teknoloji, Makine ve Ürünleri İhtisas 
Fuarı Annofer 2014 ile 6. Döküm 
Ürünleri İhtisas Fuarı Turkcast 2014, 

bu yıl da tek çatı altında düzenlendi. 41 
ülkeden 974 firmanın ürünlerini sergi-
lediği fuarlar, yurt içi ve yurt dışından 
yoğun ziyaretçi katılımı ile gerçekleşti-
rildi. İki önemli kongreye de ev sahipli-
ği yapan fuarların bu yılki onur konuğu 

MTG, METALürjİ 
SEkTörünün kALBİnİn 
ATTığı AnkİrOS 
fUArınDAYDı
makine Tanıtım Grubunun (mTG) desteklediği, avrupa ve asya metalürji sektörleri 
arasında köprü olan ankırOs, annOFer ve TUrkcasT fuarları yoğun katılımla 
11-13 eylül tarihleri arasında istanbul’da düzenlendi.
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ise Almanya Aşağı Saksonya Ekonomi 
Bakanı Olaf Lies oldu. Bihrat Mavitan’ın 
dökme heykelleriyle hazırladığı “Sanayi 
Sanatı” sergisi de fuarların ilgi çeken 
bölümleri arasındaydı.

türkiye’nin öneMine Vurgu 
yaPıldı
Fuarın açılış konuşmasını Hannover 
Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü 
İbrahim Anıl yaptı. Birlikteliğin ve sek-
törün sıkı duruşunun başarıyı getirdi-
ğini vurgulayan İbrahim Anıl, fuarda 
temsil edilen firma sayısının 845’ten 
974’e yükseldiğini söyledi. Fuara yurt 
dışından gösterilen ilginin artığını belir-
ten İbrahim Anıl, eylül ayı içinde dünya 
metalürji sektörünün kalbi İstanbul’da 
atacak dedi. İbrahim Anıl’dan sonra söz 
alan Global Fairs - Deutsche Messe AG 
Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz ise 
“41 farklı ülkeden katılım olması organi-
zasyonun uluslararası bir boyuta taşın-
dığının göstergesidir. Bu fuar organizas-
yonu sadece firmalar arasında kontak 
kurmak ve mal satmak için değil aynı za-
manda endüstriyel anlamda sektörlere 
katkıda bulunmak açısından önemlidir” 
açıklamasında bulundu. Açılış törenin-
de konuşan CEMAFON Genel Sekreteri 
Dr. Timo Würz de, “Türkiye sektörde 
Ortadoğu, Asya ve Avrupa için önemli bir 
kapıdır. Türkiye’nin 2014’te yüzde 4 bü-
yümesi Avrupa firmalarının ilgisini çekti 
ve iştahını artırdı” sözleriyle Türkiye’nin 
sektör açısından önemine vurgu yap-
tı. Törende söz alan Türkiye Döküm 
Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kocaoğlu, 
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90 yılı geride bırakan Cumhuriyet tari-
hi içinde döküm sektörünün gelişimini 
kesintisiz sürdürdüğüne dikkat çekerek 
aktif fabrika sayısının bine, çalışan sa-
yısının ise 35 bine ulaştığını söyledi. İş 
sağlığı ve güvenliği konusuna da deği-
nen Uğur Kocaoğlu, “Firmalarımız için 
işçi sağlığı ve güvenliği birinci öncelik 
olmalı” dedi. Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği (TÇÜD) Yüksek İstişare Konseyi 
Üyesi Ali Pandır ise sektörün yapısıyla il-
gili bilgiler paylaşarak sektör için fuarın 
öneminden bahsetti: “2000 yılı itibariyle 
sektörümüz yükselişe geçti. Son 10 yıl-
da 27 milyon tonluk bir büyüme gerçek-
leştirdik. Çelik sektöründeki teknolojik 
ilerleme ve gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz. İki yılda bir düzenlenen fuar 
yalnız Türk çelik sektörünü değil bölgeyi 
de yakından ilgilendiriyor. Katılımcıların 

beklentilerine cevap bulacağı bir fuar di-
lerim.”

70’ten fazla ülkeden 
ProfeSyonel ziyaretçi fuarı 
takiP etti
Konuşmaların ardından tören katılım-
cılarına plaketleri takdim edildi. Açılış 
sonrasında ise protokol üyeleri fuar 
katılımcılarını ziyaret etti. İlk gün firma-
ları ziyaret edenler arasında Almanya 
Aşağı Saksonya Ekonomi, Çalışma ve 
Ulaştırma Bakanı Olaf Lies’de yer aldı. 
ANKIROS, ANNOFER 2014 fuarları ziya-
retçilerin, demir-çelik, döküm ve demir 
dışı metaller sektörüne yönelik indük-
siyon ocakları, refrakter malzemeleri, 
döküm, kalıplama, kumlama makine-
leri, mikserler, ısıl işlem fırınları, kont-
rol ve test cihazları, hammadde ile sarf 
malzemeleri gibi ürünlere tek bir plat-
formda ulaşmasına olanak tanıdı. 70’i 
aşkın ülkeden çok sayıda profesyonel 
ve alım heyeti fuarları ziyaret etti. Fuar 
kapsamında TÜDÖKSAD üyeleri başta 
olmak üzere 65’in üzerinde Türk döküm 
üreticisi yeni ürün ve teknolojilerini ser-
gileme fırsatı buldu. Otomotiv, inşaat, 
iş makineleri, ağır makine sanayi, çi-
mento, beyaz eşya, demiryolu, havacılık 
gibi farklı alanlardan ziyaretçiler Türk 
döküm üreticileriyle buluştu. Fuarda 

ayrıca TMMOB Metalürji Mühendisleri 
Odası tarafından organize edilen 17. 
Uluslararası Metalürji ve Malzeme 
Kongresi ile TÜDÖKSAD tarafından or-
ganize edilen 7. Uluslararası Ankiros 
Döküm Kongresinde sektörün sorunları, 
çözüm önerileri ve atılacak adımlar tar-
tışıldı.

fuara info stant ile 
katılan MTG, yerli ve 
yabancı katılımcıları Türk 
makine sektörü hakkında 
bilgilendirerek Türk 
makinesi ve üreticisinin 
imajının güçlendirilmesine 
katkıda bulundu.
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“SektörüMüz Her yıl daHa da 
güçleniyor”

“Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖK-
SAD) olarak Ankiros Fuarlarına başladığından 
bu yana katılıyor ve destekliyoruz. Döküm 
sektörünün tüm paydaşları ile beraber yıllar 
içinde nasıl büyüdüğünü burada çok açık 
görebiliyoruz. Derneğimizin üyesi dökümha-
neler ve sağlayıcı firmalarımız, fuar boyunca 
yoğun ticari görüşmeler gerçekleştiriyor. 
Fuar katılımcıların tamamının beklentilerinin 
karşılandığını düşünüyorum. TÜDÖKSAD’ın 
TurkCast fuar alanı içinde düzenlediği Ulusla-
rarası Döküm Kongresi de bu yıl büyük ilgiyle 
sektörün teknik bilgileri paylaşma hevesini 
ortaya koydu. Avrupa’nın üçüncü büyük demir 
döküm üreticisi olan sektörümüzün, bu tarz 
başarılı etkinlikleri önümüzdeki yıllarda 
da devam edecek. Döküm sektörü özellik-
le katma değeri yüksek alanlarda büyüme 
kaydediyor. Bu büyümenin en önemli koşulu 
ise en son teknolojiye sahip olabilmektir. Sek-
törümüz, alüminyuma en yüksek değer katan 
yüksek basınçlı döküm alanında son 10 yılda 
çok büyük ilerlemeler gösterdi. Bu alandaki 
gelişmeleri heyecanla izliyoruz. Bununla be-
raber, çelik dökümde ise Avrupa ikincisi olan 
sektörümüz, yeni yatırımları ile üretiminin 
miktarını ve kıymetini artırarak yeni pazarları 
hedeflemektedir. Derneğimiz, üyelerimi-
zin yeni pazarlara ulaşmasında ve küresel 
olarak bilinirlik kazanmasında üzerine düşen 
faaliyetleri de hayat geçirerek hem Dünya 
Dökümcüler Birliği, hem de Avrupa Dökümcü-
ler Derneğinde aktif üye olarak çalışmalarını 
sürdürüyor.”

“MTG, sektörümüzün modern, genç ve dina-
mik yapısını ortaya koyan çok başarılı tanıtım 
çalışmaları yürütüyor. Makine sektöründeki 
gelişmişlik düzeyimiz, MTG’nin özverili çalış-
malarının da katkısıyla özellikle yabancı zi-
yaretçilerin oldukça dikkatini çekiyor. MTG’yi, 
sektörümüzün tanıtımı adına sürdürdüğü ve 
önemli karşılığı olan bu çalışmalar dolayısıy-
la bir kez daha kutluyorum.”

kuBilay dal
Tüdöksad
Genel sekreTeri

“Mtg, 
öneMli Bir 
göreV icra 

ediyor”

“Teknolojinin bugün geldiği noktada 
fuarlara katılmak artık eskisi kadar 
önem taşımasa da, sektörün önemli 
firmalarından biri olarak burada 
bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Fuarlar potansiyel müşteriler ve 
dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 
ziyaretçilerle doğrudan temas kura-
bildiğimiz organizasyonlar. Ankiros 
Fuarı da sektörün tüm bileşenlerini 
tek bir çatı altında toplaması sebe-
biyle bizim için büyük önem taşıyor. 
Her yıl olduğu gibi bundan sonra da 
ürünlerimiz ve ekibimizle burada 
olmaya devam edeceğiz.”

“MTG’nin yaptığı tanıtım kampanya-
larıyla son yıllarda Türk makinesi-
nin imajının büyük bir atılım gerçek-
leştirdiğini düşünüyorum. Tanıtım 
çalışmaları pazarlamanın en önemli 
ayağını oluşturuyor. Bu noktada 
akılda yer eden sloganları ve katıl-
dığımız hemen her organizasyonda 
dikkat çeken geniş kapsamlı reklam 
çalışmalarıyla MTG önemli bir görev 
icra ediyor.”

alPagut erşen
enTil
saTış Ve Pazarlama müdürü

41 ülkeden 974 katılımcının yer aldığı uluslararası 
nitelik kazanan fuarları, 70’i aşkın ülkeden çok sayıda 

profesyonel ziyaretçi ve alım heyeti organizasyonu takip 
etti. metalürji sektöründeki son gelişmelerin sergilediği 

fuarlarla ilgili yerli üreticilerin görüşlerini aldık. 

KATILIM12.
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“Mtg, Sektörün güçlü yaPıSını 
dünyaya göSteriyor”

“Mtg, özVeriyle çalışıyor”

“Müşteri profilimizi geliştirmek, ürünlerimizin 
tanıtımını yapmak ve sektördeki bilinirliğimizi 
artırmak amacıyla fuara katıldık. Ankiros, 
döküm sektörü açısından oldukça önemli bir 
fuar. Geçen yıla oranla katılımcı ve ziyaretçi 
sayısının çok fazla değişmemiş olduğunu 
gördüm. Yalnızca döküm sektöründe faaliyet 
gösteren firma sayısı bu yıl daha fazla. Belli 
bir program çerçevesinde ve ellerinde liste-
lerle gelen yabancı müşterilerle karşılaştık. 
Kurduğumuz iş bağlantılarından olumlu geri 
dönüşler bekliyoruz.”

“MTG, Türk makine sektörünün güçlü yapısını 
tüm dünyaya gösteren çalışmalara imza 
atıyor. Bu konuda atılan her türlü adımın 
firmalarımız ve genel olarak sektörümüz için 
olumlu etkiler yarattığına inanıyorum.”

“Ankiros Fuarı firmamız açısından sektördeki 
gelişmeleri ve ivmeyi takip etmemizi sağlayan 
önemli bir organizasyon. Fuar, ziyaretçilerin 
yanı sıra sektördeki üretici firmaları da bir 
araya getirdiği için bu anlamda bir vitrin olma 
özelliğine de sahip. Fuarlarda çok sayıda 
ziyaretçiye ulaşmaktan ziyade doğru ziyaret-
çilere ulaşmak daha önemlidir. Bu anlamda 
sektörün önemli ve saygın üreticilerinden 
biri olarak firmamızın gayet iyi bir noktada 
olduğunu söyleyebilirim. Yıldan yıla daha da 
geliştiğini gördüğümüz Ankiros Fuarının bizim 
için başarılı geçtiğini ifade edebilirim.”

“MTG, Türk makine sanayisinin bilinirliğini 
artırmaya yönelik başarılı çalışmalar yürü-
tüyor. Yurt içinde ve özellikle yurt dışında 
sürdürülen tanıtım çalışmaları sayesinde, 
makine sektöründe faaliyet gösteren önemli 
firmalara sahip, ciddi yatırımları olan bir ülke 
olduğumuzu rahatlıkla ifade edebiliyoruz. 
MTG’nin bu özverili çalışmalarının artarak 
devam etmesini diliyorum.”

Birol kuyuMcu
akPınar döküm Ve 
makine
dökümhane müdürü

anıl altunkaya
sms samsUn makina
saTış Ve Pazarlama 
yeTkilisi

“Mtg, 
SektörüMüze 
Ve ülkeMize 

fayda 
Sağlıyor”

“Ankiros Fuarı döküm sektörü 
açısından oldukça önemli bir fuar. 
Geçen yıla kıyasla daha fazla sayıda 
döküm firmasının ilgi gösterdiğini 
gördüm. Yerli firmalarımızın üretim 
standartlarını oldukça ileri seviye-
lere taşımış olduğunu görmekten 
de memnun oldum. Fuar, eski 
müşterilerimizle bir araya gelme ve 
yeni müşterilerle tanışma orta-
mı sağladığı için bu yıl da burada 
olmayı istedik. Ankiros’un sunduğu 
fırsatları değerlendirip ürünlerimizi 
yurt dışına pazarlamayı istiyoruz.”

“MTG’nin reklam çalışmalarının ül-
kemize ve sektörümüze fayda sağ-
ladığını düşünüyorum. Anadolu’da 
faaliyet gösteren üreticilerin 
sesinin daha fazla duyurulması için 
MTG’nin desteğine daha çok ihtiya-
cımız var.”

altan kıSar
alTan makina Ve
Çelik döküm
Genel müdürü
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“Mtg, Sektörün gücünü 
yanSıtıyor”

“Mtg, türk MakineSini 
Markalaştırdı”

“Ankiros Fuarı, potansiyel müşterilerle temas 
kurabildiğimiz ve sektördeki gelişim düzeyini 
değerlendirmemize olanak sağlayan önemli 
bir organizasyon. Bu yılki fuarın da firmamız 
açısından beklentileri karşılayan başarılı bir 
tempoda geçtiğini ifade edebilirim. Sektörde 
yatırımların devam ettiğinin ve firmalarımızın 
rekabet gücü ile kalitesinin her geçen yıl daha 
da arttığının doğrudan gözlemlenebildiği böy-
lesi bir organizasyonda yer almaktan mutluluk 
duyuyoruz.”

“MTG, burada da olduğu gibi katıldığı her 
fuarda Türk makine sektörünün gücünü 
yansıtan önemli ve başarılı tanıtım çalışma-
ları gerçekleştiriyor. Özellikle yurt dışından 
gelerek fuarı ziyaret eden herkes; Türkiye’nin 
makine sektöründe söz sahibi, önemli ve 
güçlü bir aktör olduğunu görüyor.”

“Yeni iş fırsatlarını değerlendirmek, tedarik-
çiler ve müşterilerle bir araya gelmek için An-
kiros Fuarı oldukça değerli bir ortam sağlıyor. 
Yurt dışından ve özellikle İran’dan çok sayıda 
ziyaretçi ağırladık. Bunun yanı sıra savunma 
sanayisi alanında özel ürünler imal eden bir 
firma olarak yerli tedarikçilerle de bir araya 
gelme fırsatını yakaladık. Geçen yıla göre 
satışlar biraz daha az olsa da genellikle fuar-
ların geri dönüşleri biraz zaman alabiliyor.”

“MTG’nin Türk makinesinin markalaşması 
alanında yürüttüğü faaliyetlerin oldukça 
önemli olduğunu düşünüyorum. MTG, Türk 
makine sektörünün ulaştığı düzeyi her plat-
formda anlatmaya devam etmeli.”

fatiH özgür dikMen
kayahan makine
saTış-PrOJe yöneTicisi

cengiz şiMşek
TiBeT makine
kaliTe sisTem müdürü

“Mtg’nin 
çalışMalarını 

yakından 
takiP 

ediyoruz”

“Paydaşlarımızla temas kurmak, 
pazardaki durumu gözlemlemek ve 
sektördeki gelişmeleri takip etmek 
adına Ankiros Fuarına katıldık. Daha 
çok yurt içinden müşterilerin ilgi 
gösterdiği bu yılki fuarın beklenti-
lerimize cevap verdiğini söyleyebi-
lirim. Ankiros’un yurt dışı tanınır-
lığının artması, fuarı herkes için 
daha cazip hale getirecektir. Enerji 
alanındaki çalışmalarımızın daha da 
bilinir hale gelmesi için firma olarak 
bu yılki fuarda çok yoğun çalıştık.”

“MTG’nin sektörün tanıtımına yöne-
lik reklam çalışmalarını yakından 
takip ediyoruz. Firmalara sağlanan 
desteklerin ve satın alma organi-
zasyonlarına yönelik çalışmaların 
artarak devam etmesini diliyoruz.”

fulya iğrek
iĞrek makina
üreTim Planlama Ve 
kOnTrOl mühendisi
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“Mtg’nin çalışMaları
SeS getiriyor”

“Mtg, Başarılı çalışMalara
iMza atıyor”

“Ankiros, her geçen yıl gelişen, yurt dışından 
ilginin devamlı arttığı ve dolayısıyla uluslara-
rası öneme sahip bir fuar. Genel olarak başa-
rılı bir fuar organizasyonuyla karşılaştık. Tica-
ret odaları ve Alman Mühendislik Federasyonu 
(VDMA) gibi kurumlar ziyaretçileri doğrudan 
ilgilendikleri firmalara yönlendiriyor. Bu fuar-
dan verim almak için oldukça etkili bir yöntem. 
Döküm sektörü açısından 2014 yılının olumlu 
geçtiğini söyleyebilirim.”

“MTG’nin reklam ve tanıtım çalışmalarının 
gerek yurt içinde, gerek yurt dışında oldukça 
ses getirdiğine inanıyorum. Türk makinele-
rinin ayırt edilip görünür kılınması açısından 
önemli bir görev üstleniyor. Müşteri ve firma 
eşleşmeleri ve ticaret heyeti organizasyonları 
gibi çalışmalarının artarak devam etmesini 
umuyorum.”

“Döküm sanayisi, makine sektörünün en temel 
bileşenidir. Ankiros Fuarı bu açıdan sektör 
paydaşları için oldukça önemli bir buluşma 
adresidir. Bu yılki fuara özellikle yurt dışından 
çok sayıda ziyaretçi geldiğini memnuniyetle 
gördüm. Ankiros, yıldan yıla gelişen ve etki 
alanını çeşitlendirip güçlendiren bir organi-
zasyon. Bu çerçevede firma olarak biz de, hem 
eski müşterilerimizle tekrar bir araya gelmek, 
hem de potansiyel müşterilerimizle temas 
kurmak için fuarda yerimizi aldık. Önümüzdeki 
yıllarda da Ankiros Fuarına katılmaya devam 
edeceğiz.”

“MTG’nin yurt içinde ve yurt dışında, Türk 
makine sektörünün gücünü ve etkinliğini yan-
sıtan tanıtım çalışmalarını oldukça başarılı 
buluyorum. MTG’nin bu yöndeki faaliyetleri 
hem ülkemiz, hem de sektörde faaliyet göste-
ren firmalar için oldukça faydalı. Türk makine 
sektörünün bir bütün olarak tanıtımının 
yanında, alt sektörler bazında gerçekleştiri-
lecek reklam çalışmaları da yararlı olabilir 
diye düşünüyorum.”

Metin yuSufoViç
dirinler döküm
saTış Temsilcisi

MeHMet üzer
Gedik döküm Ve Vana 
Genel müdürü

“Mtg 
görünür 
OlMAMıZı 
Sağladı”

“Yeni müşterilerle tanışmak ve 
sektördeki varlığımızı göstermek 
için Ankiros Fuarına katıldık. Bu yıl 
fuara müşterilerden ziyade tedarik-
çilerin daha yoğun ilgi gösterdiğini 
gördüm. Türkiye’de motor bloğu 
üreten üç firmadan biri olarak 
fuarda yeni ürünlerimizi sergilemek 
bizim için büyük önem taşıyor.”

“MTG, gerçekleştirdiği tanıtım 
çalışmalarıyla Türk makine firma-
larının görünür olmasını sağlıyor. 
Sektörümüzün ve ülkemizin tanıtımı 
noktasında MTG’nin üstlendiği bu 
misyonu oldukça önemli buluyo-
rum.”

leVent Varlık
hema meTal
döküm FaBrikası 
Pazarlama mühendisi
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“Mtg’nin deSteği VazgeçilMez”

“Mtg’nin MeSaJları
net Ve açık”

“Ankiros genel itibariyle beklentilerimizi 
karşılayan bir fuar organizasyonudur. Yeni 
müşteriler edinmek, fuara katılmaktaki asıl 
amacımız. Fuar, gelişimini sürdürüyor. Fakat 
bu noktada uluslararası ayağının da aynı şe-
kilde ele alınıp geliştirilmesi gerekiyor. Yaban-
cı ziyaretçi heyetleri organize etmek faydalı 
sonuçlar doğurabilir diye düşünüyorum. Bu 
yıl fuara katılan döküm firmalarının sayısı-
nın daha fazla olduğunu gördüm. Üretiminin 
yüzde 60’ını ihraç eden bir firma olarak hem 
Ankiros Fuarına, hem de yurt dışında düzenlen 
sektörümüzle ilgili önemli fuarlara katılmaya 
devam edeceğiz.”

“MTG’nin özellikle yurt dışında düzenlenen 
fuarlardaki aktif tanıtım çalışmalarını çok 
başarılı buluyorum. MTG’nin desteğini yanın-
da gören firmalar fuarlarda kendilerini daha 
güçlü hissediyor. MTG’nin sektöre sağladığı 
destek Türk makine üreticileri için vazgeçil-
mezdir.”

“Ankiros, hedef müşteri kitlemizle doğrudan 
temas kurabildiğimiz önemli bir fuar. Tanıtımı 
iyi yapılmış böylesine önemli bir organizas-
yonda yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. 
Geri dönüşüm sektörüne makine üreten bir 
firma olarak, uluslararası değeri her yıl daha 
da artan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 
ziyaretçileri ağırladığımız Ankiros Fuarına 
önümüzdeki yıllarda da katılmaya devam 
edeceğiz.”

“Akılda yer eden ve mesajı gayet net bir 
şekilde anlaşılan reklamlarıyla MTG oldukça 
güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Türk maki-
nesinin kalitesini anlatan bu tarz çalışmalar, 
insanların güvenini kazanma aşamasında da 
firmalarımıza oldukça yardımcı oluyor diye 
düşünüyorum.”

uğur iSa akkan
anadOlU döküm
saTış mühendisi

Murat akkuş
Birim makina
saTış müdürü

“Mtg, 
kalite
algıSını 

yerleştirdi”

“Ankiros, makine sektörünün en 
kapsamlı organizasyonlarından biri 
olarak her sene daha da gelişme-
sine rağmen, fuara katılımın aynı 
oranda artmadığını görüyorum. 
Sanırım fuarın reklamının daha 
etkin bir şekilde yapılması gereki-
yor. Avrupa’da katıldığımız fuarlarda 
ne istediğini gayet iyi bilen ziyaret-
çilerle karşılaşırken yurt içinde dü-
zenlenen fuarlarda aynı durum söz 
konusu olmuyor. Fuar, iyi organize 
edilmesine rağmen içerikte yaşanan 
sıkıntılar istenilen verimin alınması-
nı engelliyor.”

“MTG, Türk makine sektörünün 
uygun fiyata kaliteli ürünler imal 
ettiği algısını yerleştirmeyi başar-
mış durumda. Yaptığı çalışmalar ile 
Türk makinesine olan güven arttı. 
Üreticilerin elini güçlendiren bu tip 
çalışmalar kesintisiz sürdürülme-
lidir.”

şarkay şaSi
sisTem Teknik
saTış Ve Pazarlama 
mühendisi

KATILIM12.

KATILIM5.

KATILIM4.
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Dünya ve Türkiye ekonomisi ile 
makine sektöründeki mev-
cut durum ve makine üreti-
cilerinin beklentilerinin ele 

alındığı toplantıya, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bürokratları, Makine 

İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeleri, sektörel dernek temsilcileri, 
çeşitli kurum, kuruluş ve firma yetkilile-
rinden oluşan yaklaşık 70 davetli katıldı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık’ın açılış konuşması ile başlayan top-

lantıda, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran, dünyada makine sek-
törünün genel durumu ve Türk makine 
sektörünün yapısıyla ilgili bir sunum 
gerçekleştirdi. Makine alt sektör tem-
silcilerinin yaşadıkları sorunları ve çö-

“AnA EkSEnİnDE MAkİnE 
SEkTörü OLMAYAn 
Bİr SAnAYİLEŞME 
TASAVVUrU İMkAnSızDır”
makine ihracatçıları Birliği (maiB) tarafından 20 eylül’de Bolu’da düzenlenen 
makine sektör Toplantısında paydaşlar, Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri ışık 
ile bir araya geldi. Türk makine sektörünün yeni dönem stratejilerinin tartışıldığı 
toplantıda Fikri ışık makine sektörünün Türk sanayisi için önemine dikkat çekerek 
“ana ekseninde makine sektörü olmayan bir sanayileşme tasavvuru imkansızdır. 
ülkemizdeki diğer tüm sanayi sektörlerini geliştirmek için makine sektörünü bir 
lokomotif sektör olarak güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.
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züm önerilerini aktararak sektörlerine 
yönelik değerlendirmelerde bulunduğu 
toplantı kapsamında; yeni dönemde atı-
lacak adımlarla ilgili fikir alışverişinde 
bulunuldu.
 
“Makine Sektörünü 
deStekleMek türk iMalat 
SanayiSinin taMaMını 
deStekleMektir” 
Makine sektörünün Türkiye ekonomisi 
için önemine değinen Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Savunma, 
gıda, su, enerji gibi öncelikli alanlarda, 
pazar; biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi 
gelişen alanlarda, stratejik; makine ve 
otomotiv gibi güçlü alanlarda ise hedef 
odaklı yaklaşım içinde olacağız” dedi. 
Fikri Işık, “Türkiye’nin nereden nereye 
geldiği ve bundan sonra nereye ulaş-
mak istediği ortadadır. 12 yılda, üretim-
de düşük teknolojiden orta teknolojiye 
doğru geçiş yaptık. Bundan sonra da 
orta yüksek ve yüksek teknolojiye doğru 
geçiş yapacağız” diye konuştu. “Ancak 
2023 hedeflerimizi yakalayabilmemiz 
için bu teknoloji düzeyinde devam etme 
şansımız yok. Türkiye’nin mutlaka orta 
yüksek ve yüksek teknolojik ürünlerde 
üretim ve ihracat yapma zorunluluğu 
var. Hedefleri başarmak artık daha fazla 
bu alana yoğunlaşmakla mümkün. Artık 
3Y; yerli, yeşil ve yenilikçi üretim anlayışı 
ekseninde mikro reformları öne çıka-
racağız” diyen Fikri Işık, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Teknolojide derinlik, Ar-Ge 
ve yenilikte yetkinlik stratejimiz çerçeve-
sinde paradigma değiştireceğiz. Makine 
sektörü sadece kendi açısından değil, 
imalat sanayisinin tamamı açısından 
önem taşıyor. Zira makine sektörünün 
ürünleri, diğer sektörler tarafından yatı-
rım malı olarak kullanılıyor. Bu yönüyle 
düşünecek olursak, ana ekseninde ma-
kine sektörü olmayan bir sanayileşme 
tasavvuru imkansızdır. Ülkemizdeki di-
ğer tüm sanayi sektörlerini güçlendir-
mek için makine sektörünü bir lokomotif 
sektör olarak güçlendirmemiz gereki-
yor. Dünyadaki toplam ihracatın yakla-
şık yüzde 10’unun makine sektörüne ait 
olması da sektörün öneminin bir başka 
göstergesidir. Makine sektöründe ihra-
catımızın gösterdiği artıştan son derece 
memnunuz.” Fikri Işık, makine ihracatı-
nın 2013 yılında 10,6 milyar dolarla tarihi 
bir seviyeye ulaştığını hatırlatarak, “Bu 
yılın ilk yedi ayında ise geçen yılın aynı 
dönemine göre makine ihracatımız yüz-
de 8 oranında artış gösterdi ancak bu 
seviyeler yeterli değil, üstelik ithalatımız 

çok yüksek. Her ne kadar bu yılın ilk yedi 
ayında ithalat yüzde 8 azalsa da geçen 
sene 20 milyar dolara yakın açık verdi-
ğimiz gerçeğini unutmayalım. Bu yıl iç 
talebi kısmaya yönelik adımlarımız neti-
cesinde, ilk yedi ayda sektörde ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 44’e kadar 
yükseldi” ifadesini kullandı.

“Makine Sektörü için Birçok 
eyleMi Hayata geçirdik” 
Bakanlık bünyesinde oluşturulan Makine 
Teknik Komitesi (MAKTEK) sayesinde 
sektörle sürekli bir etkileşim sağlandı-
ğını ifade eden Fikri Işık, “24. toplantısını 
gerçekleştirdiğimiz bu komitenin yapı-
sını da geçtiğimiz günlerde değiştirerek 

daha geniş ve daha katılımcı bir komite 
oluşturduk. 2011 yılında uygulamaya 
başladığımız Makine Sektörü Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı neticesinde 
önemli çıktılar elde ettik” dedi. Fikri Işık, 
39 eylemi büyük oranda hayata geçir-
diklerini belirterek, “Finansal kiralama 
işlemlerinde KDV’nin yüzde 1’e inmesi, 
kamu alımlarında yerli makineler lehine 

fikri ışık: “Dünyada 

kamu alımları teknolojik 

dönüşümü ve yerli 

üretimi destekleyen ana 

kaldıraçlardandır.”
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düzenlemelerin yapılması, ihracat sigor-
talarının yaygınlaştırılması, mesleki ve 
teknik eğitim okullarında ekipmanların 
yenilenmesi, Ar-Ge ve inovasyon sonucu 
ortaya çıkan teknolojinin ticarileşmesi 
konusunda destek sistemi oluşturma 
gibi eylemleri hayata geçirdik. Makine 
Teknoloji Enstitüsü kurulması, hurda 
traktörlerin dönüşümünün teşvik edil-

mesi gibi konuları ise henüz sonuçlan-
dıramadık. Ancak bu konuları da sonuç 
alınıncaya kadar takip etmeye kararlıyız. 
2015-2018 dönemini kapsayan Makine 
Sektörü Strateji Belgesini yeniden ha-
zırlıyoruz. Bu toplantı, strateji belgesi 
hazırlanma sürecine katkıda bulunacak” 
şeklinde konuştu.

“kaMu alıMları yerli üretiMin 
kaldıracı olacak”
Fikri Işık sözlerini şöyle noktaladı: “2013 
yılında 3. Sanayi Şurasını gerçekleştir-
dik. Şura’da 194’ü bakanlığımızın so-
rumluluğunda olmak üzere toplam 440 
tavsiye kararı alındı. Bu kararların bir-
çoğu makine sektörüyle ilgili olmakla 
beraber üçü doğrudan sektörü ilgilendi-
riyor. 4. nesil otomasyona geçişe yönelik 

sistemlerin entegrasyonunun sağlanma-
sı, sanayi şurasının, makine sektörünü 
doğrudan ilgilendiren konularından bi-
risiydi. Finansmana erişimde makine ve 
ekipmanların doğrudan teminat olarak 
gösterilebilmesine yönelik yurt dışı uy-
gulamaların incelenmesi ve uygun olan-
ların Türkiye’ye aktarılması yine şuranın 
sektörle ilgili aldığı bir tavsiye kararıydı. 
Bu kararların takipçisi olup hayata geçi-
rilmeleri için her türlü çalışmayı yapa-
cağız. Makine üretiminde yerlilik oranı 
bizim için çok önemli bir durum. Makine 
sektöründe yerliyseniz diğer sektörlerde 
daha çok yerlilik oranı kazanmış oluyor-
sunuz. Kamu alımlarını yerli üretim nok-
tasında bir kaldıraç olarak kullanmak is-
tiyoruz. Bütün dünya aslında bu evreler-
den geçti. Dünyada kamu alımları tekno-
lojik dönüşümü ve yerli üretimi destek-
leyen ana kaldıraçlardandır. Üreticinin 
malının yerli olduğunu belgelemesi için 
bir standart oluşturduk. Ürünün yerli ol-
ma kriterini yüzde 51 olarak belirledik. 
Bakanlık olarak da özellikle teknolojik 
üründe iş deneyimi belgesi sorununu da 
çözdük. Sektörde gerçekten teknolojik 
bir ürün üretilip kamu ihalesine girile-
cekken, iş bitirme belgesinin olmaması 
bir engel olarak öne sürülüyordu. Artık 
ürün teknolojikse iş bitirme belgesini 
Bakanlık olarak biz vereceğiz. Bu sek-
törde katma değerin oluşabilmesi için 
Ar-Ge ve inovasyon, olmazsa olmazlar 
arasında yer alıyor. Küçük firmaları tek-
noparklara davet ediyoruz. Büyük firma-
lar için 50 olan araştırmacı sayısını 30’a 
çektik. Aslında makine sektörü için bu 
önemli bir adımdı. Şu anda toplam 163 
Ar-Ge merkezi var. Bunun 10’u makine 
sektörüne ait. Makine, Türkiye’nin güçlü 
olduğu bir sektör. Sayıyı artırmak du-
rumundayız. Yeni Ar-Ge merkezlerini 
bekliyoruz. Maalesef desteklerimizden 
faydalanan bir makine kuruluşu yok. 
KOSGEB’in işbirliği-güç birliği progra-
mını sektörün kullanımına açık. Tekno 
yatırım desteği için kullanımımıza hazır 
100 milyon lira var ve harcamakta zor-
lanıyoruz. Test ve deneylerin makine 
sektörü için önemli olduğunu da biliyo-
ruz. TSE bünyesinde dört yeni laboratu-
varı hizmete açtık.  Özellikle Türkiye’deki 
tüm sanayiyi, elektronik ortamda birbi-
riyle etkileşim haline getirecek büyük bir 
çalışma yürütüyoruz. Şu anda Girişimci 
Bilgi Sisteminden “Kim, hangi sektörde, 
neyi, ne kadar üretiyor?” konularında ve-
riler elde ediyoruz. Bu konuda İstanbul 
Sanayi Odasının önerisini de ekleyece-
ğiz. Sektörde çalışan akademisyenleri 

Adnan Dalgakıran: “Orta 
gelir tuzağını hizmet 
sektörü ile aşamayız; 
sanayileşme ile bunu 
başarmadan diğer 
sektörlere kaymak ciddi bir 
tehlikedir.”
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de bu portala dahil edeceğiz. Bu sayede 
diyelim ki makine sektöründe biri üretim 
yapmak istediğinde o portaldan, sektör-
de kimlerin hangi alanda neler yaptığını 
ve referanslarını görebilecek. Türkiye 
artık hedefi olan bir ülkedir. 100 milyar 
dolarlık makine ihracatı yapacaksak 
artık daha farklı işlere yönelmemiz ge-
rekiyor. Ne yapılması gerektiğini de en 
iyi sizler biliyorsunuz. Bundan sonra da 
hangi noktada yoğunlaşmamız gerekti-
ğini bu veriler bize gösterecek. Bugün 
sizleri de yoracak şekilde bir toplantı 
gerçekleştirdik. Çok faydalı bir çalışma 
oldu. Değerli arkadaşlar hepinize katılı-
mınız, katkılarınız için çok teşekkür edi-
yorum.”

“SanayileşMeden diğer 
Sektörlere kayıyoruz”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ın konuşmasının ardından 
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran söz aldı. Makine sektörünün 
önemli ve bütün ülkeler için stratejik 
bir sektör olduğunun altını çizen Adnan 
Dalgakıran, gerçekleştirdiği sunumda; 
dünya imalat sanayisindeki eğilimler, 
Türkiye’nin konumu ve dünya makine 
sanayisindeki gelişmeler hakkında çe-
şitli bilgiler aktardı. Türk ekonomisi ile 
sanayisi hakkında düşüncelerini de pay-
laşan Adnan Dalgakıran, Türk makine 
sanayisi için değerlendirme ve öneriler-
de bulundu. “Dünya imalat sanayisinde 
eğilimler ve Türkiye’nin bu noktadaki 
konumuna bakarsak sanayinin katma 
değerinin dünya genelindeki payı son 
zamanlarda epey tartıştığımız bir ko-
nu” diyen Adnan Dalgakıran, 1980’den 
2010’a uzanan yıllara bakıldığında yüz-
de 39’lardan yüzde 25’lere indiğini, 
Türkiye’de imalat sanayisinin toplam 
milli gelirdeki payının düşmesinin dün-
yaya benzer olduğunu söyledi. Dünya 
genelinde üretimde zenginlik oluşma-
sından sonra hizmet sektörü ve diğer 
sektörlerin ağırlığını hissettirdiğini be-
lirten Adnan Dalgakıran, Türkiye’de ise 
sanayileşme oluşmadan hizmet sektörü 
ve diğer sektörlere kayma yaşandığı-
nı aktararak, kuvvetli bir sanayileşme 
oluşmadan böyle bir durum yaşanma-

sının tehlikelerinden bahsetti. Dünyada 
imalat sanayisinde katma değer yaratan 
ülkeler sıralamasında bir miktar gerile-
diğimiz bilgisini veren Adnan Dalgakıran, 
“1990’da en çok katma değer yaratan 
ülkeler arasında 13. sıradan, 2010’da 
17. sıraya geriledik. Rakiplerimiz, ge-
lişmekte olan ülkeler dediğimiz Tayvan, 
Endonezya, Meksika, Hindistan, Rusya 
ve Çin’in bizden daha yukarıda devam 
ettikleri görülüyor” dedi.

“yeni Sanayi deVriMine Hazır 
olMalıyız” 
Türkiye’nin dışında kaldığı veya tersine 
hareket ettiği eylemelere bakarak kü-
resel sanayi eğilimleri ve Türkiye için 
bir değerlendirme yapmaya çalıştıklarını 
aktaran Adnan Dalgakıran, “Türkiye’nin 
dışında kaldığı veya tersine hareket et-
tiği eylemler şöyle sıralanıyor: Küresel 
sanayi eğilimlerinde ilk olarak tüm ül-
kelerde sanayi katma değerleri mutlak 
olarak artıyor. Gelişmiş ülkelerin sanayi 
katma değerlerinin milli gelirleri içinde-
ki payları azalıyor. Gelişen ülkelerinki 
artıyor veya korunuyor. Türkiye’de sa-
nayinin katma değeri mutlak olarak yük-
seliyor. Ancak sanayinin payı henüz sa-
nayileşmiş ülke olmadan azalıyor. İkinci 
olarak küresel tedarik zinciri büyüyor, 
imalat sanayisi üretimi ve ihracatında 
ithal girdi kullanımının payı artıyor. Çok 
sayıda ülke tedarik zincirine satıcı olarak 
katılıyor. Türkiye’de ise sanayide ithal 
girdi kullanımı artıyor ancak Türk sana-
yisi küresel tedarik zincirine daha çok 
alıcı olarak katılıyor. Üçüncüsü, küresel 
eğilimlerde, yüksek teknolojili sektörle-
rin katma değerleri daha hızlı büyüyor. 
Biz ise bu sektörlerde çok sınırlı üretim 
yapıyoruz. Dördüncüsü, yüksek teknolo-
jili sanayi üretiminde yeni rekabetçi ül-
keler doğuyor. Burada başka bir sıkıntı 
daha var o da hızlı hareket etmek. Bizim 
süratli hareket etmemiz gerekiyor. 
Mesela 20 yıl evvel tekstil makineleri sa-
tan birkaç ülke vardı. Şimdi bu makine-
leri üreten en az 15 ülke var. Bizim de bu 
rekabetin içinde hızla ilerlememiz gere-
kiyor. Dünya ticaretinde yüksek teknolo-
jili sektörlerin payı artıyor. Biz bu sek-
törlerde sınırlı ölçüde ihracat yapıyoruz. 
İmalat sanayisinde düşük ve orta düşük 
teknolojili ürünlerin fiyatları düşerken 
orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün-
lerin fiyatları artıyor. Bizde, daha çok 
düşük ve orta düşük teknolojili ürünler 
üretilip ihraç ediliyor. Bunların fiyatlarını 
biraz artırarak dünyaya kabul ettirmeye 
çalışıyoruz” dedi. Sanayi değer zincirin-

de; Ar-Ge, inovasyon, buluş, tasarım, 
pazarlama, lojistik, satış kanalları ve sa-
tış sonrası hizmetlerin daha çok karlılık 
yarattığına değinen Adnan Dalgakıran, 
üretim halkasında karlılığın dünya ge-
nelinde azalmasına karşın Türkiye’de 
arttığına dikkat çekti. Adnan Dalgakıran 
küresel eğilimler ve Türk sanayisindeki 
durum konusunda ise şu bilgileri ak-
tardı: “Küresel ölçekte ana yan sanayi 
üreticileri sınır ötesi teknoloji kapasitesi 
geliştirme eğilimindeler. Gelişen ülkele-
rin kapasitesinden artan ölçüde yararla-
nıyorlar. Bizde henüz yeterli bir kapasite 
yaratılamamıştır. Doğrudan yabancı ser-
maye yatırımları genişliyor ve belirleyici 
oluyor. Bizde ise imalat sanayisi yeterli 
oranda yabancı sermayeyi çekemiyor. 
Yerli üretim teknolojilerine sahip olma, 
yeni üretim teknolojileri geliştirme ve 
uygulama; rekabette artan oranda belir-
leyici oluyor. Yerli üretim ve ürün tekno-
lojileri de bizde yeterli değil.  Dünyada, 
Mühendislik, yazılım, test laboratuarı, 
tasarım gibi alanlarda uluslararası ni-
telikteki firmaların varlığı ve imalat sa-
nayisindeki etkinliği önem kazanıyor. 
Türkiye’nin bu alandaki kurumsal kapa-
sitesi henüz sınırlı. Yeni sanayi devrimi 
hızla yaklaşıyor. Gerekli hazırlıkları yap-
malıyız.” Sunumunda, Türkiye’nin dün-
yadaki olumsuz etkilendiği eğilimlerden 
bahseden Adnan Dalgakıran, bu etkileri 
maddeler halinde sıraladı: “İmalat sana-
yisi değer zincirinde ayrışma yaşanıyor. 
İmalat sanayisi üretim yerlerinde, küre-
sel ölçekte değişim yaşanıyor. Türkiye, 
burada sanayi değer zinciri ayrışması ve 
üretim yeri değişimi ile ilgili ortaya çıkan 
yeni sanayi ülkelerinin rekabetiyle karşı-
laşıyor. İkincisi, emek yoğun sektörlerde 
üretim, gelişen ülkelerde; ileri tekno-
lojili sektörlerdeyse gelişmiş ülkelerde 
toplanıyor. Türk sanayisi bu iki eğilim 
arasında sıkışmış durumdadır. Dünyada 
iklim değişimi ve sürdürülebilir büyü-
me, imalat sanayisinde sınırlandırıcı ve 
genişletici etkiler yaratıyor. Bu sınırla-
malarla özellikle Avrupa’dan Türkiye’ye, 

Adnan Dalgakıran: 
“Dünyada, mühendislik, 
yazılım, test laboratuarı, 
tasarım gibi alanlarda 
uluslararası nitelikteki 
firmaların varlığı ve imalat 
sanayisindeki etkinliği 
önem kazanıyor.”

Adnan Dalgakıran: “Gelişmiş 
ülkelerin sanayi katma 
değerinin milli gelir 
içindeki payı azalırkEn, 
Gelişen ülkelerinki artıyor.”
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çevreyi daha çok kirleten ve enerji yoğun 
sanayiler kayıyor. Dördüncüsü, dünya-
da imalat sanayisi ticaretinde bir yan-
dan serbestleşme, diğer yandan bölge-
sel ve ikili anlaşmalarla ticaret artıyor. 
Türkiye’de ise Gümrük Birliğinin mec-
buri uygulamalarından ve AB’nin yeni 
nesil ticaret anlaşmalarından sıkıntı çe-
kiyoruz.  Dünyada küresel ölçekte artan 
rekabet ile imalat sanayisinde karlılık 
düşüyor. Teknoloji faaliyetleri, tedarik 
zinciri yönetimi, markalaşma, satın al-
ma ve birleşmelerle karlılık artırılmaya 
çalışılıyor. Bizde ise sanayi karlılığı dü-
şüyor. Bunu artıracak girişimler sınırlı 
ölçüde kullanılıyor. İmalat sanayisi is-
tihdamı, gelişmiş ülkelerde azalırken 
gelişen ülkelerde artıyor. Dünya ticare-
tinde serbestleşme ve üretim yerlerinin 
değişmesiyle imalat sanayisine yeni ül-
keler katılıyor. Türkiye’nin de dünya mal 
ticaretinden aldığı pay 2008’e kadar arttı. 
Bu artış daha sonra durağana dönüştü.” 

“yükSek katMa değer üreten 
yaBancı SerMaye türkiye’ye 
getirilMeli”
“Sanayileşmiş ülke olmanın koşulu orta 
yüksek ve yüksek teknolojili sektörler-
de üretim ve ürün teknolojisine sahip 
olmaktır” diyen Adnan Dalgakıran, ma-
kine, motor ve endüstriyel makine orta 
yüksek ile yüksek teknolojili sanayi üre-
timinin katma değerinin, ortalama sana-
yi katma değeri içinde yüzde 50’den yük-
sek olması gerektiğini vurguladı. Yüksek 
katma değer üreten yabancı sermaye-
nin Türkiye’ye getirilmesinin önemine 
değinen Adnan Dalgakıran,  Türkiye’yi 
teknolojik atılıma götürebilecek en ha-
zır sektörün makine olduğunu söyledi. 
Adnan Dalgakıran sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Sadece demirle yüksek katma 
değere gitmemiz mümkün değil. Yazılım 
ve elektronik sektörünün Türkiye’de ge-
lişmesi ve bizim entegre çalışmamız ge-
rekiyor. Yeni nesil organize sanayi böl-
gelerinde bu grupların birlikte çalıştığı 
mekanizmaları kurmalıyız. Tersine mü-
hendislik, mühendislik eğitimi ve teknik 
eğitim çok önemli. Türkiye’nin ancak son 
10 yıldır gündeminde olan Ar-Ge deste-
ği, üzerinde önemle durulması gereken 
bir konu. Dünya makine sektöründeki 
makro gelişmelere bakarsak imalat sa-

nayisi ürünlerine talep artarak sürecek. 
Gelişen ülkelerin imalat sanayisi ürün-
lerinde payı artacak. Gelişen ülkelerin 
makine sanayisindeki payları da ara-
tacak. Yani Çin, Hindistan, Brezilya gibi 
ülkelerle Türkiye’nin payı da artıyor ama 
bizim artış hızımızı yukarıya çekmemiz 
gerekiyor. Yabancı sermaye yatırımları, 
Ar-Ge kapasitesi olan ülkelere yöne-
lecek. Yan sanayi tedarik zinciri geniş-

leyecek ve daha erişilebilir olacak. Biz 
aslında jeopolitik olarak da çok önemli 
bir yerdeyiz. Üretim teknolojileri ve sü-
reçlerindeki öngörülere baktığımızda, 
üretim sistemlerinde dijital ve bilgi iş-
lem tabanlı tam bir otomasyon, sürdü-
rülebilirliği destekleyen üretim ve ürün 
teknolojileri, bilişim, yazılım ve iletişim 
teknolojileri üretim süreçlerini değiştiri-
yor. Üretimde etkinlik ve verimlilik artı-

Adnan Dalgakıran: 
“Türkiye’yi teknolojik atılıma 
götürecek en hazır sektör 
makinedir.”
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şına ihtiyaç var. Makine teknolojilerinde 
de gelişmeler var.”

“Makine üreticiSine Pozitif 
ayrıMcılık yaPılMalı, eşitlikçi 
Bakışın dışına çıkMalıyız”
Adnan Dalgakıran sunumunu şu öneri-
lerde bulunarak noktaladı: “Yatırım teş-
vikleri tek başına sanayicilik ve sanayi 
yatırımı için yeterli değildir. Bölgesel 

teşvikler mutlaka olmalı ama bu böl-
gesel teşvikler, düşük katma değerli 
üretim yapanların buraya doğru gö-
çünü öngörmelidir. Ama onların yeri-
ni de yüksek katma değerli ürün imal 
edenler almalıdır. Teşvik sisteminde 
ölçek ekonomisini, katma değeri, kali-
teyi destekleyen bir sistemin oluşması 
gerekiyor. Mevcut sanayi tesislerinin 
yer aldığı arsalar en büyük problem-

lerden biri. Yeni orta ve büyük ölçekli 
sanayi yatırımları için arsa stokları ol-
dukça sınırlı ve pahalı. Halbuki devlete 
ait arazinin en bol olduğu ülkelerdeniz. 
Organize sanayi bölgeleri mevcut yapı-
sıyla sanayi yatırımları için özendirici 
değil. Sanayi ürünleri için iç piyasa ve 
ithalat gözetimlerini yeterli bulmuyoruz. 
Bu nedenle haksız rekabet önlenemiyor. 
Kamu alımları ve politikaları da yerli 
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sanayiyi yeterince kollamıyor. Yatırım 
teşvikleri, yüksek teknolojinin yoğun ol-
duğu sektörleri özendirmiyor. Türkiye, 
imalat sanayisinde yeterince yabancı 
sermaye çekemiyor. Hedefimiz 100 mil-
yar dolar ihracat. Ama bu tempoyla bu 
hedefin gerçekleşmesi mümkün değil. 
100 milyar dolar ihracat yapan bir ma-
kine sektörünün nelere ihtiyacı olduğu 
konusunda bir çalışma yapıyoruz. Ne 
kadar mühendise, ne kadar meslek li-
sesi mezununa ihtiyaç var bakıyoruz. 
Teknoloji üretimi bütün dünyada geliş-
miş ülkelerde yapılıyor. Gelişen bütün 
ülkeler rekabette öne çıkmak istiyor-
larsa bu konuda destek ve teşvikler 
veriyor. Makine sektörü konusunda bir 
ayrımcılık da yapıyorlar. Türkiye’de bu 
konuda sektörler arasında eşitlikçi ba-
kışın dışına çıkmamız gerekiyor. Türkiye 
ana omurgasını iki-üç sektöre oturtmak 
zorundadır. Yoksa zaten kıt kaynakları 
dağıttığınızda sıkıntı oluyor. Organize 
bölge mantığı 21. yüzyıldaki gelişmiş sa-
nayi mantığını karşılamıyor. Dolayısıyla 
organize bölgelerini rant alanı mantı-
ğından çıkaracak, makine yatırımcısının 
kıt kaynaklarının tamamını araziye yatır-

masını engelleyecek yeni nesil organize 
sanayi bölgeleri kavramı geliştirmeliyiz. 
Beş özel bölgede, 10 milyon metrekare-
nin üzerinde alan verilip bu noktalarda 
makine, yazılım ve elektronik alanlarını 
bir araya getirerek özel üretim alanları 
oluşturulmalıdır. Kamu yatırımlarıyla 
yeterli makine kullanımının önün açıl-
ması da gerekiyor. Kamuda alım ya-
panların güçlükleri de giderilmeli ve 
bu noktada bilinçlendirilmeliler. Kamu 
ihalelerini hazırlayanların ihale şart-
nameleri hazırlanırken en büyük yerel 
firmalarla bir araya gelip konuşması 
lazım. Makine sektöründe kayıt dışılığın 
muhakkak önlenmesi gerekiyor. Gerçek 
serbest rekabet ortamının kurulması ve 
sürdürülmesi de önemli bir noktadır. 
Baştan sona yeni bir teşvik anlayışı ge-
rekiyor. Bu konuların hepsini kapsayan 
detaylı bir rapor hazırladık.”

“BiliM, Sanayi Ve teknoloJi 
Bakanlığı ile uyuM içinde 
çalışıyoruz”
Adnan Dalgakıran’ın sunumunun ardın-
dan konuşan sektör temsilcileri yaşadık-
ları sıkıntıları, bakanlıktan beklentilerini 

ve çözüm önerilerini söz alarak dile ge-
tirme fırsatı buldu.
Toplantıda, 2015-2018 stratejik planının 
hazırlanmasına temel teşkil edecek ko-
nular ele alındı. Etkinlikte Türk makine 
üretiminin alt sektörlerini temsil eden 
isimler; KDV ve iadesine yönelik sorun-
lar, OSB ve sanayi sitelerindeki makine 
üreticilerin yaşadığı sıkıntılar, kamu 
ihale yönetmeliği ve destekleri, nitelikli 
personel sorunu ile Ar-Ge faaliyetlerinin 
önemi, endüstriyel otomasyon alanın-
daki gelişmeler, marka-kalite ve belge-
lendirme süreçlerinde atılması gereken 
adımlar, makine üreticilerinin farklı sek-
törler ile koordinasyonunun artırılması 
ve yeni yatırım fırsatları gibi farklı konu-
larda görüşlerini aktararak Türk makine 
sektörünün ülke sanayisi için önemine 
dikkat çekti.

Sektör temsilcileri, 
makine üreticisine pozitif 
ayrımcılık yapılarak, 
eşitlikçi bakışın dışına 
çıkılmasını talep etti.
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kutlu Karavelioğlu, açılış konuş-
masında, Derneğin 18 yılda sü-
reçte aldığı mesafenin göz ka-
maştırıcı olduğunu belirterek, 

“Yeni bir faaliyet döneminin başındayız. 

Derneğimiz dört yaşında Europump’a 
üye oldu, İcra Kuruluna girdi. Bu kabul, 
Türk imalatçılara sandalye vermeyen bir 
Federasyonun Avrupa’yı temsil edeme-
yeceği, Avrupa örgütü olamayacağı anla-

mını taşıyordu. 6’ncı yılımızda ismimize 
‘Türk’ ibaresini ekleyerek sektörümüzün 
yegane temsilcisi oluşumuzu tescilledik. 
Aynı yıl CEIR üyeliğine kabul edildik. 
8’inci yılımızda Vana Federasyonunun 

POMSAD’DA
“GörEVE DEVAM”

Türk Pompa ve Vana sanayicileri derneğinin (POmsad) 9’uncu Olağan Genel kurulu 
24 eylül’de istanbul’da gerçekleştirildi. POmsad Genel kurulu,

kutlu karavelioğlu Başkanlığındaki yönetim kuruluna “göreve devam” dedi.
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Yönetim Kuruluna girdik. Avrupa’da Türk 
vanacılarını temsil eden bir derneğin 
adında vana olmadan olmazdı, adımıza 
‘Vana Sanayicileri’ ibaresini de kattık. 
14’üncü yılımızda CEIR’in Başkanlığına, 
17’nci yılımızda Europump’ın Başkan 
Yardımcılığına seçildik. Bunlar, bizle-
rin, yani bu görevleri icra eden arka-
daşlarınızdan çok sektörümüzün gü-
cüyle başarılan işlerdir. İçerde, Makina 
İmalatçıları Birliğinde (MİB) temsil edi-
lirken, İhracatçı Birliğinin (MAİB) kuru-
cusu olduk. Makine Tanıtım Grubu (MTG) 
ve Makine Sanayii Sektör Platformunun 
(MSSP) kuruluşunda önemli görevler 
üstlendik. Bu kurumların başkanlık-
larını, başkan yardımcılıklarını yaptık. 
Bunların hepsi birlikteliğimizin gücü, 

vizyonerliği ve etkenliği ile başarıldı. 
Bugün POMSAD’ın yer almadığı bir sek-
törel kurum veya oluşum yoktur. Her 
yerde bilgi ve tecrübemizi paylaşıyoruz, 
derdimizi çözümümüzü öneriyoruz. 18 
yıl içinde yedi kongre, dört sergi ve iki 
fuar organize ettik. Europump ve CEIR’in 
senelik toplantılarını dört kere  düzenle-
dik. Defalarca, bunların Yönetim Kurulu 
ve Komisyon Toplantılarına ev sahipliği 
yaptık. İki sektörün terminolojilerini içe-
ren sözlüklerle, yedi önemli kitap dahil, 
20’ye yakın referans kaynağı sektörü-
müze kazandırdık. Neredeyse her ay bir 
fuara katılır hale geldik. Elbette bütün 
bu dinamizm, sektörümüzü mercek al-
tına soktu, bir çok küresel firma burada 
yatırım yapmak veya firma almak üzere 
çalıştı, çalışıyor; bu girişimlerden olum-
lu neticelenen az değildir. Bu kadar et-
kin bir dernek Avrupa’da dahi olsa hay-
ranlıkla karşılanırdı. Biz bunu; toplam 
şirket ya da girişimlerinin sadece yüzde 
13’ün imalatta ya da endüstride olduğu, 
yüzde 1’inin tarımda, kalanın da (yüzde 
86) hizmet sektöründe olduğu bir ülke-
de başardık. Yani kültüründe, genlerinde 

sanayiciliğin bir türlü yeşeremediği bir 
ülkede!”

“işletMeleriMizi BüyütMeliyiz” 
Pompa ve vana sektörünün mev-
cut yapısıyla ilgili de bilgi veren Kutlu 
Karavelioğlu; “En iyi pazarlarımızdaki 
karışıklıklara rağmen, 2013 yılında, va-
nalarda yüzde 25, pompalarda yüzde 10 
oranında ihracat artışı sağladık. 2014 yılı 

“Tasarım kabiliyetimizi 
artırarak rekabetin 
olmadığı alanlara 
kaymalıyız; işletmelerimizi 
büyütmenin başka yolu 
yoktur.”

yönetim kurulu Başkanı
kutlu karavelioğlu

yönetim kurulu asil üyeleri
ibrahim akdemir
ercan Çelebi 
ismail Gökhan Çıtak
murat Çopur
özden ertöz
ahmet saraoğlu
Vahdettin yırtmaç
nurdan yücel

POMSAD  2014-2016
YönETİM kUrULU
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da benzer şekilde seyrediyor. Bu yılın ilk 
çeyreğinde gelişmiş ülkelerde makine 
üretimi yüzde 5, gelişmekte olan ülke-
lerde yüzde 10 arttı. Türkiye’de bu artış 
daha fazla olmalı çünkü ithalatta daral-
ma gözleniyor” dedi. 
Konuşmasının sonunda sektörün yeni 
dönemde atması gereken adımlara de-
ğinen Kutlu Karavelioğlu, özetle şunları 
söyledi: “İşletmelerimizi büyütmeli-

yiz. Bunun yolu tasarım imkanlarımızı 
ve ürün performanslarımızı artırmak-
tan geçer. Rekabetin olmadığı alanla-
ra kaymalıyız. Ürün çeşidi ve teknoloji 
bakımından ifade ediyorum; herkesin 
her şeyi ürettiği bir sektörün ileri git-
mesi mümkün değildir; zaten zaman 
içinde ‘bir’ şeyi en iyi üretenler kala-
cak, diğerleri başka yerlere kayacaktır. 
Birbirimizin mallarını pazarlamak, bu-

gün Almanların, İtalyanların başarıları-
nın temelinde yatan şeydir. Sektörümüz, 
AB mevzuat ını  ihmal  etmemeli . 
Transatlantik anlaşması ile küresel har-
monizasyon hızlanacak. Elektronik ve 
yazılım segmentleriyle çalışmaya baş-
layalım. Yeniliğe ve yeni talep yaratma-
ya çok müsait bir endüstriyel dönüşüm 
yaklaşıyor, hatta yaşanıyor! Ana pazarla-
rımızdaki tıkanmaları aşıyoruz, malları-
mız her yere satılabilir kalitededir. Karlı 
ve katma değeri yüksek bir sektördeyiz; 
büyüdükçe de karımızı ve katma değe-
rimizi artıracağız. Yan sanayi ve birbi-
rimizin imkanlarını kullanmaz da ‘Her 
şeyi kendimiz yapalım!’ dersek, enerji ve 
kaynak israf ederiz. Rekabetçiliğimiz dü-
şük kalır. Bu kaynakları, çok ürettiğimiz 
ürünleri geliştirmenin ve ihraç etmenin 
yollarını bulmaya ayırmalıyız.”
Genel Kurul’da Makine İhracatçıları 
Birliği (MAİB) Ekonomi Danışmanı 
Can Fuat Gürlesel “Dünya ve Türkiye 
Ekonomisi  i le Sanayi  ve Makine 
Sektöründeki Gelişmeler” başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi. Genel Kurul son-
rasında POMSAD üyeleri eşleriyle birlik-
te akşam yemeğinde bir araya geldi.

“Herkesin her şeyi ürettiği 

bir sektörün ileri gitmesi 

mümkün değildir.”
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makine Tanıtım Grubu 
(mTG), hedef pazar 
olarak belirlediği 

almanya’ya yönelik 
tanıtım kampanyalarını 

sürdürüyor. mTG bu 
kapsamda, stuttgart 
şehrinde 16-20 eylül 

tarihleri arasında 
düzenlenen metal işleme 
teknolojileri fuarı amB’ye 
info stantla katılarak Türk 
makinecilere destek verdi. 
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Metal İşleme Teknolojileri 
Fuarı AMB 2014’e katılan 
Makine Tanıtım Grubu, “You 
Are In Good Hands - Emin 

Ellerdesiniz” sloganıyla bir kez daha 
Almanya sahnesindeydi. “Türk maki-
nesine güven” vurgusu yapan MTG rek-
lamları, fuar alanı ve şehir merkezinde 
yaygın olarak yer aldı. Fuar çerçevesinde 
düzenlenen MTG toplantılarında ise ya-
bancı kurumlar, firma temsilcileri, ba-
sın mensupları ve Türkiye Konsolosluğu 
yetkilileri ile çeşitli görüşmeler gerçek-
leştirildi.

fuar alanı Ve şeHir Merkezi 
Mtg reklaMlarıyla donatıldı
“You Are In Good Hands - Emin 
Ellerdesiniz” sloganı ile tasarlanan MTG 
reklamları; şehir merkezindeki tram-
vaylarda, Stuttgart havaalanı bagaj tes-
lim bölümünde, otobüslerin üzerinde, 
şehirler arası tren istasyonlarındaki 
billboardlarda, fuar ana girişinde ve fuar 
holleri ile stantların arasında uçan zep-
linlerde yer aldı. 
Fuara, Makine İhracatçıları Birliğini 
(MAİB) ve Makine Tanıtım Grubunu 
temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sevda 
Kayhan Yılmaz katıldı. Fuar boyunca 
MTG standında makine sektörü ile ilgili 
yabancı kurumlar, firma temsilcileri, ba-
sın mensupları ve Türkiye Konsolosluğu 
yetkilileri ile görüşmeler yapıldı. 
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Toplantılara, MAİB şube personeli ile 
Makine İmalatçıları Birliği (MİB) temsil-
cisi de katıldı.   
Fuarda, Alman Satın Alma Birliği (BME) 
ve Alman Takım Tezgahları İmalatçıları 
Birliği (VDW) ile de bir toplantı gerçek-
leştirildi. MTG standında ayrıca çok sa-
yıda ikili iş görüşmeleri de gerçekleş-
tirildi. Stuttgart Ticaret Ataşesi Ahmet 
Bayraktar da MTG standını ziyaret etti. 
17 Eylül 2014 tarihinde fuar alanında dü-
zenlenen kokteyle Türk ve yabancı katı-
lımcılar yoğun ilgi gösterdi. 

Mtg’nin BaSın toPlantıSına 
yoğun katılıM 
17 Eylül tarihinde yerli ve yabancı davet-
lilerin yanı sıra yabancı basın mensupla-
rının da takip ettiği toplantı ve kokteyl or-
ganizasyonu gerçekleştirildi. Toplantıda, 
MTG Yönetim Kurulu Üyesi Sevda 
Kayhan Yılmaz; Türk makine sektörü 
ve Almanya ile Türkiye arasındaki dış 
ticaret ilişkileri hakkında çeşitli bilgiler 
vererek soruları yanıtladı. Sevda Kayhan 
Yılmaz, Türk makine imalatçıları olarak 
amaçlarının sadece Almanya’ya maki-
ne satmak değil, tüm dünyaya Almanya 
ile birlikte makine satmak olduğunun 
altını çizdi. Ayrıca Türk yatırımcıları ve 
işadamları için vize sorununun derhal 
çözülmesi gerektiğini belirten Yılmaz’ın 
açıklamalarında öne çıkan diğer başlık-
lar ise şunlar oldu: “Almanya’ya girmek-
te zorlanan Afrika ve Orta Doğu ülkeleri 
için Türkiye satış ve üretim üssü haline 
gelecek. Almanya kalifiye genç nüfus ek-
sikliğini; Türkiye’deki iyi yetişmiş, orta ve 
üst düzey yöneticilerle aşacak.” 
20 Eylül tarihine kadar süren fuar bo-
yunca MTG standında yabancı ziyaretçi-

lere ve katılımcılara Türk makine sektö-
rü hakkında kapsamlı bilgiler verilirken 

Türk firmaları da ziyaret edilerek sorun-
ları ve çözüm önerileri dinlendi.
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şehir hatları otobüslerinin yan ve arka 

yüzlerine konumlanan mTG reklamları şehir 

içinde de dikkatlerin Türk makinelerine 

yoğunlaşmasını sağladı.
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şehirlerarası tren istasyonlarının çeşitli 
noktalarındaki bıllboardlarda, mTG reklamları 
yer aldı. Fuara trenle gelen ziyaretçileri mTG 

reklamları karşıladı.

Fuar holleri ve stantların arasında uçan mTG 

zeplini, fuarın tek hareketli reklam tasarımıydı.

Fuarın ana girişinde yer alan dev mTG balonu 
ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Bagaj bantları üzerinde dönen mTG ilanları, fuar için yurt dışından gelen ziyaretçileri karşılayan 
ilk reklamlar oldu.
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“Mtg, türk 
MakineSinin 

iMaJını 
güçlendiriyor”

“Yeni teknolojilerimizi tanıtmak 
ve istikrarlı bir firma olduğumuzu 
müşterilerimize göstermek için 
uzun yıllardır AMB Fuarına katılı-
yoruz. Bu sene de fuardaki yerimizi 
aldık ve firmamıza yönelik ilgiden 
çok memnunuz. Yeniliklerimizi 
gören müşterilerimiz bize isteklerini 
sunuyor. Geçmiş fuara göre bu yılın 
çok daha hareketli olduğunu söy-
leyebilirim. Almanya ekonomisin-
deki toparlanma AMB Fuarında da 
kendini gösteriyor. 2009 krizinden 
sonra ciddi bir yükseliş var ve biz 
de bunun meyvelerini toplamaya 
başladık. Türk makine sanayisi için 
en önemli pazar olan Almanya’nın 
büyümesi, sektörümüzün daha da 
gelişmesini sağlayacaktır. İlerleyen 
yıllarda da AMB Fuarına katılmaya 
devam edeceğiz.”

“MTG’nin Türk makinesinin mar-
kalaşması ve imajının güçlendiril-
mesine yönelik tanıtım kampan-
yalarının çok başarılı olduğunu 
düşünüyorum. Almanya’da pek çok 
makine fuarında MTG’nin reklam-
ları ile karşılaşıyoruz. Emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum ve MTG’nin 
tanıtım kampanyalarının artarak 
sürmesini diliyorum.”

Murat ayır
erOĞlU makina 
saTış müdürü

KATILIM8.
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“ülkeMiz
için 

HePiMiz çok 
çalışMalıyız”

AMB Fuarı Almanya, Fransa ve 
İsviçre gibi ülkelere ihracat yapmak 
isteyen makine imalatçısı firmalara 
önemli fırsatlar sunuyor. Biz de, söz 
konusu pazarlardaki etkinliğimizi 
artırmak amacıyla fuara katılıyoruz. 
Daha önceki yıllarda ziyaretçi olarak 
yer aldığımız AMB Fuarında ilk kez 
stant açtık. Firmamıza gösterilen 
ilgiden oldukça memnunuz ancak 
ilk kez katıldığınız bir fuardan 
verim almak pek de mümkün değil. 
Müşterilerin güvenini kazanmak için 
en azından üç kez AMB Fuarında boy 
göstermemiz gerektiğine inanıyo-
rum. Çünkü AB pazarı için devam-
lılık en önemli konudur. İlerleyen 
yıllarda da AMB Fuarına katılmaya 
devam ederek bu güveni tesis ede-
ceğimize inanıyorum.”

“MTG’nin tanıtım kampanyalarını 
farklı ülkelerde bir çok fuarda 
takip ediyorum ve hepsinin de çok 
değerli olduğunu düşünüyorum. 
Ancak daha fazla çalışmalıyız. 
Bu sadece MTG için geçerli değil. 
Hepimiz, ülkemiz adına elimizden 
gelen gayreti göstermeliyiz ve Türk 
makine sektörünün markalaşması 
için durmaksızın çalışmalıyız.”

yükSel MeSut
miksan 
yöneTim kUrUlU Başkanı

KATILIM1.
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MTG, 30 Eylül - 3 Ekim tarih-
leri arasında Hollanda’da 
düzenlenen Industr ia l 
Processing 2014 Fuarında 

stantla yer alarak Türk makine sana-
yisinin tanıtım çalışmalarına devam 
etti. Fuara MTG’yi temsilen Yönetim 
Kurulu Üyesi Ferdi Murat Gül katıldı. 
Ayrıca fuarda Makine Sanayii Sektör 
Platformu (MSSP) üyesi dernekler-
den; Makine İmalatçıları Birliği (MİB), 
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri 
Derneği (ENOSAD) ve Akışkan Gücü 
Derneği’nden (AKDER) temsilciler de zi-
yaretçilere üyeleri hakkında bilgi vermek 
üzere MTG standında hazır bulundu. 

fuar alanı Mtg reklaMlarıyla 
SüSlendi
Fuar alanının, doğu girişindeki büyük 
billboarda ve batı girişindeki döner ka-
pılara “Türk Makinesi” konseptli ilanlar 
veren MTG, fuar planında da “Turkish 
Machinery” logosu ile yer aldı. Reklam 
ve tanıtım çalışmaları çerçevesinde ay-
rıca fuarın internet sitesinde bir yıl bo-
yunca MTG profili yer alacak. Temmuz, 
ağustos, eylül ve ekim ayları süresince 
de fuar haber bültenlerinde MTG hakkın-
da haberler ve banner yer almıştı. 

Mtg, Hollandalı Sektör 
teMSilcileriyle Buluştu
MTG yetkilileri, fuar süresince çeşitli 
dernek, kurum ve firma temsilcileriy-
le ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu 
çerçevede 30 Eylül tarihinde fuara ka-

MTG, HOLLAnDA 
fAALİYETLErİnİ ınDUSTrıAL 
PrOCESSınG fUArıYLA 
SürDürDü
makine Tanıtım Grubu (mTG), hollanda’ya yönelik tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. 
Bu çerçevede 30 eylül - 3 ekim tarihleri arasında Utrecht şehrinde düzenlenen 
endüstriyel üretim fuarı ındustrial Processing 2014’e stantla katılarak, ziyaretçilere 
Türk makine sektörü hakkında bilgi verdi.
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tılan önemli firmaların stantları ziyaret 
edilerek, Hollanda’da Türk makinesinin 
bilinirliğini artırmak için yeni dönem-
de atılacak adımlar hakkında görüşül-
dü. Fuarın ikinci gününde Türkiye’nin 
Lahey Ticaret Müşaviri Mehmet Tayfun 
Erkan ve Deventer Ticaret Ataşesi Hasan 
Önoğul MTG standını ziyaret etti. Yapılan 
görüşmelerde Hollanda’da MTG faali-
yetlerini daha da etkili hale getirebilmek 
için neler yapılabileceği konusunda fi-
kir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 2015 
yılında MTG’nin Hollanda faaliyetleri 
kapsamında katılabileceği fuarlar hak-
kında bilgi alındı. Hollanda’da makine 
sektöründe faaliyet gösteren önem-
li derneklerden biri olan Metal Union 
Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Paul 
H.J.Verlinden ile görüşme gerçekleş-
tirilerek sektörde Türkiye ile Hollanda 
arasındaki işbirliği konusu değerlen-
dirildi. Bu kapsamda Metal Union’dan 
gelecek niyet mektubu çerçevesinde 
çalışmaların başlatılmasına karar ve-
rildi. Metal Union Yönetim Kurulu tem-
silcileri ve üyelerinden oluşan bir heyet 
de Türkiye’ye davet edilerek, İstanbul ve 
Bursa çevresinde fabrika ve tesislerin 
gezdirilmesi ve Türk makine sektörünün 

yerinde tanıtılması planlandı. 2 Ekim’de 
MTG standını ziyaret eden Türkiye’nin 
Rotterdam Ticaret Ataşesi Tuba Sander 
ile de MTG’nin Hollanda’da faaliyetleri 
hakkında çeşitli görüşmeler gerçekleş-
tirildi. 3 Ekim’de ise MTG Almanya faa-
liyetleri sırasında da temas sağlanan ve 
Industrial Processing Fuarı öncesinde 

ilan verilen Pump NL Dergisinin yetkili-
si Marcel Meijers, MTG standını ziyaret 
etti. Görüşmede, ilerleyen süreçte yapı-
labilecek reklam çalışmaları hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu. Fuar sü-
resince MTG standında ziyaretçilere, üye 
veri tabanını içeren katalog, CD, USB ve 
MSSP üye katalogları dağıtıldı.
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UAGEM’in yeni hizmet binasının 
açılışına, aralarında AKDER 
üyesi firmaların yetkilileri 
ve sektör temsilcilerinin de 

bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. 
Perpa Ticaret Merkezindeki hizmet bi-
nasında, hem dernek faaliyetlerine, hem 
de eğitim çalışmalarına devam edile-
ceğini aktaran AKDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Haydar Atılgan; UAGEM’in 
programlı eğitim faaliyetlerini sürdü-
receği yeni merkezinde, yakın zamanda 
CETOP sertifikalı eğitim programının 
da başlatılmasının planlandığı söyledi. 
Açılış töreninde konuşan Atılgan söz-
lerini şöyle sürdürdü: “AKDER, sektöre 
yetişmiş insan gücü kazandırmak için 
eğitim faaliyetlerine aynı kararlılıkla 
devam edecek. Kalitenin, sağlıklı çalış-
manın ve doğruyu seçmenin ancak bu 
şekilde, iyi bir eğitimle sağlanacağına 
inanıyoruz. Eğitimlerimizdeki hedefimiz 
katılımcı personelin hidrolik ve pnöma-
tik konusunda bilgi düzeylerini artırarak, 
daha hızlı arıza çözümü, daha etkin ba-
kım, gerektiğinde mevcut sistemlerde 
revizyon yapabilme becerilerini geliştir-
mektir. Eğitimlerimizin daha çok kişiye 
ulaştırabilmek adına çeşitli dernek, oda 
vb. kuruluşlarla ortak çalışmalar yürü-
tüyoruz.”

cetoP onaylı Sertifika 
Verilecek
Yeni hizmet binasının orta katı dernek 
faaliyetlerinde, üst katı teorik eğitim ve 
pnömatik, alt katı ise hidrolik uygula-

malar için kullanılacak. AKDER, 2014 
yılının Ocak ve Mayıs aylarında başla-
dığı deneme eğitimlerini, Ekim ayın-
da programlı eğitimlere dönüştürdü. 
Bugüne kadar geçen dört yıllık sürede, 
41 Hidrolik Seviye-1 eğitimine 825 kursi-
yer, 17 Pnömatik Seviye-1 eğitimine 207 
kursiyer,  9 Hidrolik Seviye-2 eğitimine 
88 kursiyer ve 2 Pnömatik Seviye-2 eği-
timine 25 kursiyer katıldı. Düzenlenen 
toplam 101 eğitimden 1145 kursiyer 

faydalandı. Meslek lisesi öğrencileri ile 
makine, gemi inşaat ve mekatronik mü-
hendisliği öğrencilerine ücretsiz eğitim 
imkanı da sunan AKDER; ülkedeki en 
zengin ve donanımlı hidrolik-pnömatik 
laboratuvarına sahip. Eğitimlerin sonun-
da katılımcılara eğitim katılım belgesi 
verilirken, yakında eğitimler sonrası 
düzenlenecek sınavda başarılı olanlara 
tüm dünyada geçerliliği olacak CETOP 
onaylı sertifika da verilecek. 

UAGEM’İn YEnİ HİzMET 
BİnASı AÇıLDı
akışkan Gücü derneği (akder) tarafından 2010 yılında hidrolik-pnömatik sektörüne 
eğitim alanında hizmet sunmak amacıyla açılan Ulusal akışkan Gücü eğitim 
merkezi (UaGem), yeni binasına taşındı.
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Türk Eximbank Genel Müdürü 
H a y r e t t i n  K a p l a n ,  T ü r k 
Eximbank’ın sağladığı toplam 
destek tutarını üç yıllık dönem-

de üç kattan fazla artırarak 2013 yılsonu 
itibariyle 28,1 milyar dolara yükselttiğini 
vurgulayarak, “2014 yılında ise toplam 
33,8 milyar dolarlık bir destek sağlaya-
cağımızı öngörmekteyiz” dedi. Kaplan, 
TCMB’nin 20 Ekim tarihinde yaptığı açık-
lama ile Türk Eximbank’a tanıdığı rees-
kont limitini 11 milyar dolardan 14 mil-
yar dolara yükselttiğini belirtti. 

“en uygun Maliyetli kaynak”
Hayrettin Kaplan, son dönemde ihra-
catçılar açısından önemi giderek artan 
ve piyasadaki en uygun maliyetli kaynak 
imkanı olan reeskont kredisinden artık 
daha fazla ihracatçının yararlanabile-
ceğini kaydetti. İhracatçıların küresel 
pazardaki rekabet gücünün artırılma-
sı ve karşılaştıkları risklerin minimum 
seviyeye indirilmesi amacıyla Türk 
Eximbank’ın son dönemde atağa kalk-
tığını ve ihracat sektörüne verdiği nakdi 
kredi ve sigorta desteğini önemli ölçüde 
artırdığını ifade eden Kaplan, şunları 
söyledi: “24 Ekim 2014 tarihi itibariyle 
nakdi kredi ve sigorta desteğimizi top-
lam 26 milyar dolara yükselttik ki, bu 
yılsonu hedefimizle uyumlu bir perfor-
mans gösterdiğimizin işaretidir. TCMB 
ile işbirliği içinde kullandırılan reeskont 
kredisine piyasadaki en uygun maliyetli 
kaynak imkanı olması nedeniyle yoğun 
bir talep bulunmaktadır. Bu çerçevede, 
reeskont kredisi kapsamında, 24 Ekim 
2014 itibariyle, bankamız kaynaklarından 
da destek sağlayarak 13 milyar dolarlık 
kredi kullandırılmıştır. TCMB, bir yandan 

ihracatçılarımızın yoğun talebini dikkate 
alırken, diğer yandan kendi döviz re-
zervlerine sağlanan katkının artırılması 
amacıyla Bankamıza tanıdığı reeskont li-
miti 20 Ekim 2014 tarihi itibariyle 11 mil-
yar dolardan 14 milyar dolara yükseltti. 
Bu sayede, daha fazla ihracatçımız bu 
imkandan yararlanabilecektir.” 

“aMacıMız iHracatçılarıMızın 
reeSkont kredilerine 
ulaşıMının kolaylaştırılMaSı” 
Kaplan, döviz cinsinden kullandırılacak 
reeskont kredileri için TCMB’nin 20 baz 
puanlık faiz indirimine ek olarak beş 
baz puan da Türk Eximbank’ın indirim 
yaptığını ve toplamda 25 baz puanlık bir 
faiz indirim gerçekleştirildiğini kaydetti. 
Böylece reeskont kredisi faiz oranları-
nın 120 gün vade için Libor+0,50, 240 
gün için Libor + 0,75 ve 360 gün için de 
Libor+1,50 olarak yeniden belirlendiği-
ni dile getiren Kaplan, ayrıca döviz cin-
sinden olan bu kaynağı, ihracatçıların 
TL kredi ihtiyacını dikkate alarak, kur 
riskinin banka tarafından yönetilmek 
üzere TL olarak da kullandırdıklarını 
belirtti. 360 gün vade seçeneğini artık 
sadece KOBİ’lere tanınan bir olanak 
olmaktan çıkararak, 25 milyon dolara 
kadar kredinin son dört ayının banka 

kaynaklarından karşılanması suretiyle 
bütün ihracatçılar için de sağlayabildik-
lerini vurgulayan Kaplan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Burada amacımız ihracatçı-
larımızın ihtiyaç duydukları uygun ma-
liyetli reeskont kredilerine ulaşımının 
kolaylaştırılmasıdır. Bu sayede ihracat-
çılarımızın bu krediyi daha etkin olarak 
kullanabilmelerinin, dolayısıyla önemli 
bir maliyet avantajı kazanarak rekabet 
güçlerini artırabilmelerinin önü açıl-
mıştır. Türk Eximbank olarak ihracatçı-
larımıza vadeli satış yapma olanağı sağ-
layarak rekabet güçlerini artırmalarına 
imkan tanımak amacıyla, 2012 yılından 
itibaren sevk sonrası dönemdeki fi-
nansman ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik sevk sonrası reeskont kredisini 
uygulamaktayız. 
Bu programda Türk Eximbank’ın kısa 
vadeli ihracat kredi sigortası müşteri-
si olan firmaların sigorta poliçeleri de, 
kredinin asli nitelikteki teminatı olarak 
kabul edilmektedir. Böylece, prog-
ram Türk Eximbank kredi programları 
içinde ilave bir teminat maliyeti doğur-
mayan tek kredi programı olarak öne 
çıkmaktadır. Daha fazla ihracatçının 
bu imkandan yararlanması amacıy-
la sürdürülen çalışmalar neticesinde, 
faktoring firmaları ile çalışan ihra-
catçılara sevk sonrası reeskont kre-
disi kullandırılmasının önü de açıldı. 
İhracatçılarımızın faktoring firmalarına 
temlik ettikleri ve faktoring firmala-
rınca da Türk Eximbank’a ciro edilen 
bonoları TCMB tarafından reeskonta 
kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte 
doğrudan Bankamız müşterisi olmayan 
ihracatçılarımız da uygun maliyetli fi-
nansman imkanına kavuşacaktır.” 

Türk EXıMBAnk’TAn 
İHrACATÇıYA 33,8 MİLYAr 

DOLArLık DESTEk
Türkiye cumhuriyet merkez Bankası (TcmB), 20 ekim tarihinde yaptığı açıklama 
ile Türk eximbank’a tanıdığı reeskont limitini 11 milyar dolardan 14 milyar dolara 

yükseltti.
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makine Tanıtım Grubu (mTG) 
tarafından desteklenen, makina 

imalatçıları Birliği (miB) ile Takım 
Tezgahları sanayici ve işadamları 

derneğinin (Tiad) güç birliği 
yaptığı makTek avrasya 2014 
Fuarı, dünya makine sektörünü 

14-19 ekim tarihleri arasında 
istanbul’da buluşturdu.
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Türkiye’nin stratejik sektörleri 
olan makine ve takım tezgahla-
rını temsil eden iki büyük mes-
lek örgütü MİB ve TİAD’ın işbir-

liği ile İstanbul’da düzenlenen MAKTEK 
Avrasya 2014 Fuarını, 72 farklı ülkeden 
sektör temsilcileriyle 65 binin üzerinde 
ziyaretçi takip etti. Yetkililerin yaptığı 
açıklamaya göre fuar süresince yapılan 
satışlarla 1 milyar TL’ye yakın iş hacmi-
ne ulaşıldı.

“işBirliği yaPtığıMızda neler 
BaşaraBileceğiMizi gördük”
Fuarın açılışında konuşan MİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, 
MİB ve TİAD’ın MAKTEK Avrasya 
Fuarındaki güç birliğine vurgu yaparak, 
fuarı uzun zamandır bir araya geleme-
yen iki kuruluşun, ortak hareket etti-
ğinde neler başarabildiğini göstermesi 
açısından çok önemsediğini söyledi. 
“Biz aslında birbirimizin destekçisiyiz” 
diyen Sevda Kayhan Yılmaz sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sektörün iki önemli 
temsilcisi olan MİB ve TİAD’ın birlikte 
hareket etmesi için çaba harcayan başta 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yet-
kileri olmak üzere tüm emeği geçenle-
re teşekkür etmek istiyorum. MAKTEK 
Avrasya Fuarı yerli üreticilere yeni tek-
nolojilerini sergileme fırsatı sunmanın 

yanında, sektör profesyonellerine ma-
kineleri üreten makineleri seçme şansı 
tanıyor. Uluslararası prestijini her geçen 
yıl artıran fuarın daha da büyüyerek yo-
luna devam etmesini diliyorum.”

“Maktek SektörüMüzü tek çatı 
altında Buluşturdu”
TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Gamsız ise MAKTEK Avrasya Fuarının 
sektör açısından önemine değindi-

ği konuşmasında, Türk takım tezgah-
ları üretimiyle ilgili verileri paylaştı. 
“Sektörümüzün bu önemli etkinliğine 
destek olan herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum” diyerek sözlerine başla-
yan Erdal Gamsız özetle şunları söyledi: 
“MAKTEK Avrasya Fuarı sektörümüzün 
tek çatı altında buluşmasına vesile oldu. 
Bu durum sektörümüzün gelişmesine, 
fuar katılımcı ve ziyaretçilerinin daha 
fazla yarar sağlamasına neden olacak. 
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Son 10 yıldır gelişimini sürdüren takım 
tezgahları sektörümüz, dünyada 12’nci 
sırada yer alıyor. Avrupa’da ise Almanya 
ve İtalya’nın ardından üçüncü durumda-
yız. Geçen yıl yüzde 22’lik üretim artışına 
paralel olarak ihracatımız yükselirken 
ithalatımız ise yüzde 9 geriledi. Fuarın 
olumlu etkisiyle 2014 yılını yüzde 5’lik 
büyüme ile kapatacağımızı öngörüyo-
ruz. MAKTEK Avrasya Fuarı bilim ve 
sanayi işbirliği için de güzel bir örnek-
tir. Organizasyon kapsamında gerçek-
leştirilecek çalıştaylar sektörümüzün 
gelişimine katkıda bulunacak. Herkesin 
çok iyi bir fuar geçirmesini temenni edi-
yorum.”       

“fuara 1378 firMa 3 Bini aşkın 
Markayla katıldı”
Fuarla ilgili bilgi veren TÜYAP Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı İlhan Ersözlü, 
“Sanayileşmeyi ve birçok sektörün reka-
bet gücünü doğrudan etkileyen makine 
ve takım tezgahlarının Avrasya bölge-
sindeki en önemli üreticilerini MAKTEK 
Avrasya 2014 Fuarında buluşturduk. Her 
anlamda oldukça başarılı bir fuara ev 
sahipliği yaptığımızı düşünüyoruz, gerek 
katılımcı firmaların gerek ziyaretçilerin 
memnuniyeti bu düşüncemizi destek-
liyor. Geçen yıl 64 ülkeden 59 bin 600 
kişiyi ağırlamıştık. Bu yıl iki sektörün 
işbirliği doğrultusunda 72 ülkeden sek-
tör temsilcileri ile Türkiye’nin 76 şeh-
rinden 65 bini aşkın ziyaretçi fuarımıza 
katıldı. Almanya, İspanya, Çin, Tayvan, 
Hindistan, Güney Kore, Japonya, İtalya 
gibi bu sektörlerde söz sahibi ülkeler 

fuardaki yerini aldı. Geçen yılki fuarda 
katılımcı firmalar arasındaki ticaret yıl-
sonuna kadar devam ederken, 600 mil-
yon dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu yıl 
da, 800 milyon dolarlık bir ticaret hacmi-
ne ulaşılacağını öngörüyoruz. MAKTEK 
Avrasya 2014 Fuarının, TÜYAP uzmanlığı 
ile bu yıl da önemli bir başarıya imza at-
tığına inanıyoruz.” İlhan Ersözlü sözleri-
ne şöyle devam etti: “MAKTEK Avrasya 
2014 Fuarında Türkiye’nin ve dünyanın 
önde gelen 1378 firması ve firma tem-

silciliği ile bu firmaların temsil ettiği 3 
bine yakın marka yer aldı. Yüzde 46 bü-
yüme ve artan katılımla birlikte 122 bin 
metrekare kapalı alan kapasitesine sa-
hip kongre merkezinin 15 salonu da tam 
kapasiteyle kullanıldı. Fuarda, takım 
tezgahları, metal-sac işleme makinele-
ri, tutucu-kesici takımlar, kalite kontrol 
ve ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM 
yazılımları ile üretim teknolojileri alan-
larında faaliyet gösteren üreticiler son 
teknoloji ürünleriyle yerini aldı.”

Sevda kayHan yılMaz
miB yönetim kurulu Başkanı

erdal gaMSız
Tiad yönetim kurulu Başkanı

ilhan erSözlü
TüyaP Fuarcılık Genel müdür yardımcısı
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“MiB’in katılıMı Maktek fuarını 
yüzde 46 Büyüttü”

“Maktek aVraSya fuarı Sektörün gücünü 
dünyaya göSterdi”

“MAKTEK Avrasya, takım tezgahları sektö-
ründe imalatçılarımızın katıldığı ve bu yönde 
Türkiye’de olması gerektiğine inandığımız; 
imalatçı, ithalatçı ve en önemlisi kullanıcıları 
ile sektörün bütün paydaşlarını bir araya ge-
tiren çok önemli bir organizasyondur. Özel-
likle yerli imalatçılar ve diğer katılımcıların 
yeniliklerini sunabilecekleri bir sıklıkta, iki 
yılda bir defa düzenlenen ve sadece bölgesel 
değil dünya çapında öneme sahip bir fuardır. 
İmalatçılarımızın kendilerini gösterebilecek-
leri uzmanlık fuarı olması nedeniyle de bizim 
için ayrı bir önem taşıyor. Fuar, ziyaretçi ve 
katılımcı profilini ve yoğunluğunu izleyerek 
imalat sektörünün durumu hakkında görüş 
oluşturmamıza olanak sağladı. Ayrıca katı-
lımcı firmalar ile görüşerek ekonomik şart-
ları ve içinde bulundukları durum hakkında 
bilgi edinebildik. Hem yerli, hem de yabancı 
katılımcı sayısı açısından memnuniyet verici 
bir rakama ulaştığımızı ifade edebilirim. 
Özellikle hafta sonuna doğru da yoğun bir 
ziyaretçi ilgisi gözlemledik. 
MİB ve TİAD’ın, MAKTEK Avrasya Fuarı için 
ilk kez gerçekleştirdiği işbirliği imalatçılar 
ve ithalatçıların imalat sanayisine hizmet 
verebilmek için bir araya geldiği, olumlu so-

nuçları fuar sırasında gözlemleyebildiğimiz 
bir birliktelik oldu. Burada asıl önemli olan 
reel sektöre katkısı ve sektörün görüşleridir. 
Önceki yıllardan farklı olarak, MİB üyeleri-
nin katıldığı bu yılki organizasyon yüzde 46 
oranında büyüdü.” 

“MTG, Türk makine üreticisinin yurt dışında 
bilinirliğini artırmada fark yarattı. Özel-
likle Almanya’da düzenlenen fuarlar ve 
bu ülkedeki sektörel yayınlarda yer alan 
reklamlarıyla üyelerinin özgüvenini de ar-
tırdı. MTG’nin çalışmaları,  şirketler bazında 
da genişletilmeli ve makine sektörünün 
gücünün kaynağı olan Türk makine üreti-
cisi, yurt dışındaki alıcılara anlatılmalıdır. 
Mevcut ve dünya pazarlarında kabul görmüş 
mamullerin imalatçılarının tanıtımına daha 
fazla ayrıcalık sağlanarak, onların pazar 
paylarını artırmaları için tanıtım desteğinin 
verilmesi yararlı olacaktır. Bu kampanyala-
rın hedef ülkelere doğru genişlemesi ve şu 
anda sadece MTG tarafından yapılan tanıtım 
faaliyetlerinin tabana doğru yayılması için 
gereken tedbirlerin alınması gerektiğine 
inanıyorum.”

“Türk makine endüstrisi içinde takım tezgah-
ları sektörü hayati bir öneme sahiptir. Takım 
Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TİAD) da takım tezgahları sektörünü ve 
dolayısıyla Türk sanayisini geliştirmek adına 
çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Derne-
ğimiz, Türkiye’de takım tezgahları alanında 
faaliyet gösteren firmaların yüzde 80’ini 
temsil ediyor. Bu bağlamda sektörel gelişimi 
sağlayacak, satış ve ticaret için güçlü bir 
potansiyel taşıyan MAKTEK Avrasya Fuarına 
büyük bir ihtiyaç vardı. 2012 yılında ilki ger-
çekleşen ve iki yılda bir düzenlenen MAKTEK 
Avrasya Fuarının, takım tezgahları sektö-
rünün gücüne güç kattığını söyleyebiliriz. 
Kurumsal ve sektörel amaçlara hizmet eden 
bir dernek olarak; hem üyelerimizi, hem de 
sektörümüzü MAKTEK Avrasya Fuarı gibi 
uluslararası bir arenada temsil etmekten 
oldukça mutluyuz. MAKTEK Avrasya Fuarı, 
derneğimiz ve derneğimiz dengi sektörel ku-
ruluşların bir araya gelmesine ve bu sayede 
müthiş bir network ve sirkülasyon ortamı 
oluşmasına imkan sağladı. Fuar sonrası 
sektörel bir büyüme gerçekleştiği gibi ku-
rumsal bir büyüme de yakaladık. Birçok yeni 
üyelik talebi aldık ve dolayısıyla geleceğin 

TİAD üyelerinin de fuarda olduğunu ifade 
edebiliriz. Avrasya’nın en büyük makine fuarı 
olan MAKTEK; İtalya, İspanya, Tayvan, Kore, 
Çin, Hindistan, İngiltere, Hırvatistan, Japonya 
ve Almanya gibi ülkelerden temsilcilerin 
katılımı ile uluslararası statüsünü aşarak 
tüm dünya makine sektörünün şah damarı 
olma konumuna erişti. Türk makine sanayisi 
dendiğinde ilk akla gelen TİAD ve Makine 
İmalatçıları Birliği (MİB) gibi iki önemli 
kurumun, Türk makine sanayisini geliştir-
mek ve ülkemiz sanayisinin gücünü dünyaya 
kanıtlamak noktasında MAKTEK Avrasya 
Fuarı çerçevesinde gerçekleştirdiği işbirli-
ğinin oldukça faydalı olduğuna inanıyorum. 
Bundan sonraki aşamada, nitelikli teknik 
eleman ve katma değeri yüksek üretim için 
hem TİAD’ın, hem de MİB’in güçlerini birleş-
tirmesinin ve beraber yol almasının elzem 
olduğunu düşünüyorum.”

M. nail türker
makina imalaTÇıları 
BirliĞi (miB)
Genel sekreTeri

Pınar çeltikçi
Takım TezGahları 
sanayici Ve işadamları 
derneĞi (Tiad)
Genel sekreTeri
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“ticari ateşelikler de Mtg giBi 
aktif rol alMalı”

“Mtg SayeSinde dünya 
Pazarlarında güVenle Boy 

göSteriyoruz”

“Yeni ürünlerimizi sergilemek ve marka 
bilinirliğimizi artırmak amacıyla MAKTEK 
Avrasya Fuarına katılıyoruz. Durgun başlayan 
fuar, hafta sonu itibariyle yoğun bir kalabalığa 
sahne oldu. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 
uluslararası öneme sahip bu organizasyonun 
mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Yakala-
dığımız kalite düzeyini dünyaya göstermek 
açısından MAKTEK Avrasya Fuarı önemli bir 
platform olma özelliği taşıyor. Hollanda, Dubai 
ve Suudi Arabistan’dan gelen birçok müşte-
riyi ağırladık. Tedarikçilerin, ihracatçıların 
ve müşterilerin bir araya geldiği MAKTEK 
Avrasya Fuarının önümüzdeki yıllarda daha da 
gelişeceğine inanıyorum.”

“MTG, Türk makinesine karşı var olan çe-
şitli önyargıların giderilmesinde son derece 
önemli bir rol üstleniyor. Özellikle yurt dışın-
da Türk makinesinin tanıtılması konusunda 
MTG’nin yanı sıra ticaret ataşeliklerimizin de 
daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum.”

“MAKTEK Avrasya, tüm sektör paydaşlarını 
aynı çatı altında birleştiren çok önemli ve bü-
yük bir organizasyon. Fuar süresince yurt için-
den ve yurt dışından gelen birçok potansiyel 
müşteriyle gayet verimli temaslarımız oldu. 
Genel anlamda firmamıza ve sergilediğimiz 
yeni ürünlerimize gösterilen ilgiden memnun 
olduğumuzu söyleyebilirim. İlerleyen yıllarda 
da ‘sektörün vitrini’ olarak tanımlanabilecek 
MAKTEK Fuarına katılmaya devam edeceğiz.”

“Türkiye artık ürettiği kaliteli makineler ve 
bu makineler çerçevesinde yarattığı imaj ile 
dünya pazarlarında güvenle boy gösteriyor. 
Gelinen bu noktada, sektörün tanıtılması için 
MTG’nin üstlendiği sorumluluğu özellikle tak-
dir ediyorum. Tüm bu çalışmaları nedeniyle 
MTG’ye teşekkür ediyorum.”

HaSan çetiner
Beka-mak
şirkeT müdürü

BeyHan kara
eae makina
saTış Pazarlama 
sOrUmlUsU

“güçlü Mtg, 
güçlü

Sektör 
deMek”

“Sektörümüzde, Türkiye özelinde 
ilk defa bu denli geniş kapsamlı 
bir fuar düzenleniyor. Ülkemizin 
böylesi büyük organizasyonlara 
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Fuar, makine üreticilerine pazar 
olanakları ve tanıtım fırsatı sunması 
açısından da eşsiz bir öneme sahip. 
MAKTEK Avrasya Fuarının ilerleyen 
yıllarda Euroblech Fuarı kadar etkili 
olacağına inanıyorum. Fuar süresi 
boyunca ürünlerimiz yoğun bir ilgiy-
le karşılandı. Önümüzdeki yıllarda 
da, MAKTEK dahil; çeliğe ve çelik 
yapılara hayat veren tüm alanlarda 
olmaya devam edeceğiz.”

“MTG, sektörün sesini duyuran 
yegane kurum. Gücünü artırıp etki 
alanını daha da genişletebilmesi 
için, makine sektörünün tüm pay-
daşları tarafından desteklenmesi 
gerekiyor. Dolayısıyla MTG’nin 
güçlenmesi, sanayiye can veren 
makinecilerin güçlenmesi anlamına 
geliyor.”

iBraHiM HarMan
akyaPak
saTış direkTörü
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“Mtg, türk Makinecilerinin 
daiMa yanında”

“Mtg, türk Makine Sektörünün 
gizli kaHraManı”

“Yeni teknolojilerimizi tanıtmak ve yeni müş-
terilerle tanışmak amacıyla MAKTEK Avrasya 
2014 Fuarında yerimizi aldık. MAKTEK, firmamız 
açısından daima önemli bir fuar oldu. Faaliyet 
gösterdiğimiz sektöre yönelik, yıl içinde düzen-
lenen beş-altı fuar arasında en verimli geçen 
organizasyon olduğunu söyleyebilirim. İlk iki 
gün ziyaretçi sayısı biraz az olsa da hafta sonu 
daha yoğun bir ilgi vardı. Genel itibariyle fuarın 
süresinin uzun olduğunu ve hafta içi günlere 
planlanmasının da firmalar için ekstra bir mali-
yet yarattığını düşünüyorum. Eş zamanlı olarak 
Bursa, Gaziantep ve Almanya’da düzenlenen 
fuarlarla çakışması da yerli ve yabancı ziyaretçi 
ile katılımcı sayısını azaltmış gibi görünüyor. 
Fuarın reklam ve tanıtım ayağının daha güçlü 
bir biçimde yapılması gerekirdi. Gözlemledi-
ğim kadarıyla ağırlıklı olarak fuar ziyaretçileri, 
katılımcı firmaların davetiyle fuara gelenlerden 
oluşuyor. Bu gibi aksaklıklar ve sorunlar gide-
rildiği takdirde MAKTEK Fuarının daha güçlü bir 
çekim alanı yaratacağına inanıyorum.”

“MTG’nin reklam ve tanıtım kampanyalarının 
‘Türk makinesi’ imajının oluşturulmasında çok 
önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum. MTG, 
yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen pek çok 
önemli organizasyonda daima Türk makineci-
lerinin yanında. MTG’nin bu başarılı çalışmala-
rının artarak devam etmesini diliyorum.”

“MAKTEK Avrasya, bizim açımızdan son 
derece önemli bir fuar. Lazer kesim alanında 
uzman bir firma olarak bu yıl da yeni makine-
lerimizle buradayız. Fuarın üç gün ile sınırlı 
tutulması ve pazar gününe kadar uzamaması 
daha iyi olurdu. Bunun haricinde organizas-
yondan kaynaklanan bazı sorunlar yaşadık. 
Zaman içinde, fuarcılık alanında da Avrupa 
standartlarını yakalayacağımızı umut ediyo-
rum. Fuarda, Avrupalı ziyaretçilerden ziyade 
Arap ülkelerinden ve komşu ülkelerden gelen 
ziyaretçilerin sayıca daha fazla olduğunu 
gözlemledim.”

“MTG’nin çok çalışkan bir kurum olduğunu 
düşünüyorum. Deyim yerindeyse ‘Türk maki-
ne sektörünün gizli kahramanı’ olarak yorul-
maksızın çalışıyor. MTG’nin, sektörümüz ve 
ülkemiz adına üstlendiği bu görevi, daha uzun 
yıllar başarıyla sürdürmesini diliyorum.”

iSMail uzgidiş
ermaksan
saTış yöneTicisi

iSMail şükrü ekMekçi
nUkOn makina
saTış sOrUmlUsU

“Mtg, 
yorulMadan 

yoluna deVaM 
etMeli”

“Takım tezgahları ve sac işleme 
sektörü açısından MAKTEK Avrasya 
oldukça önemli bir fuar. Bizler de 
sektör açısında bu denli yüksek 
öneme sahip bir organizasyonda, 
yeni makinelerimizle burada olmak-
tan gayet memnunuz. Bu yıl özel 
üretim makineler ve daha çok büyük 
tonajlı preslerimizle fuara katıldık. 
Firmamızın sektörde sahip olduğu 
imaj açısından önümüzde yıllarda da 
fuarda yer almaya devam edeceğiz.”

“MTG’nin reklam ve tanıtım çalış-
maları sayesinde, hedef pazarla-
rımızda ‘Türk makinesi’ imajının 
oluşturulduğunu ifade edebilirim. 
Makine kalitesi ve teknolojisi 
alanında ulaştığımız bu noktayı, 
MTG’nin yorulmadan tüm dünyaya 
anlatmaya devam etmesini diliyo-
rum.”

iSa Sütçü
dirinler makina
saTış Ve Pazarlama müdürü
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“Mtg, SektörüMüzün 
güçlenMeSi için çalışıyor”

“türk MakineSinin BaşarıSında 
Mtg’nin Payı Büyük”

“Markamızın gücünü yansıtmak ve potansi-
yel bayi ile müşterilerle tanışmak amacıyla 
sektörümüzün bu en büyük fuarında, yeni ma-
kinelerimizle yerimizi aldık. MAKTEK Avrasya, 
Euroblech Fuarının Türkiye’deki dengi olarak 
tanımlanabilecek son derece önemli bir orga-
nizasyon. Bu çerçevede ülkemizin, MAKTEK 
Fuarının gelişip daha da güçlenmesine ihtiyacı 
var. Fuarın ilk günleri durgun geçse de, hafta 
sonuna doğru memnun edici bir yoğunluk 
vardı. Yerleşim düzenine dair bir sorunla 
karşılaşmamız dışında olumsuz bir durum ya-
şamadığımızı söyleyebilirim. Sektörün güçlü 
firmalarından biri olarak MAKTEK Fuarında 
yer almayı sürdüreceğiz.”

“Sac işleme sektöründe Türkiye’nin bir marka 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu marka-
nın algısının yerleşmesinde MTG’nin de çok 
büyük emeği bulunuyor. MTG’nin, sektörümü-
zün güçlenmesi yolunda sürdürdüğü çabalar 
artarak devam etmeli.”

“Sektörün en önemli fuarlarından olan MAK-
TEK Avrasya 2014 Fuarına; öncelikle mevcut 
müşterilerimizle tekrar temas kurmak, yeni 
müşteriler edinmek ve teknolojide ulaştığımız 
son noktayı ürünlerimiz vasıtasıyla herkese 
göstermek için katılıyoruz. Fuarda, hafta 
sonuna kıyasla hafta içinde yoğunluğun daha 
az olduğunu söyleyebilirim. Türkiye, metal 
işleme sektöründe artık çok önemli bir konu-
ma sahip. Firmaların her sene ürünlerini ve 
üretim teknolojilerini nasıl yenilediğini burada 
çok rahat gözlemleyebiliyorsunuz. MVD olarak 
biz de her yıl yeni ürünlerimiz ve teknoloji-
mizle MAKTEK Fuarında yer almaya devam 
edeceğiz.”

“Dünyada teknoloji lideri olarak tanımlanan 
pek çok ülkenin Türk makinelerini tercih 
ettiğini gururla ifade edebilirim. Türk maki-
nesinin yakaladığı bu başarıda MTG büyük 
pay sahibi. Yalnızca kaliteli makine üreten 
değil, tanıtımını da başarıyla gerçekleştiren 
bir ülke olduğumuzu tüm dünyaya ispatlayan 
MTG’yi kutluyorum.”

SeMiH kar
karmeTal
Firma yöneTicisi

MuStafa şaHin
mVd makina
saTış kOOrdinaTörü

“Mtg, türk 
MakineSinin 

PreStiJini 
artırıyor”

“MAKTEK Avrasya, Türkiye’de, 
alanında düzenlenen en büyük fuar 
olma özelliğine sahip. Doğrudan sa-
tış anlamında da taşıdığı potansiyel 
nedeniyle diğer fuarlar arasında ol-
dukça öne çıkıyor. Fuarın tanıtımının 
gayet başarılı bir biçimde yapıldığını 
düşünüyorum. Bu yıl Avrupalı ziya-
retçilerin nispeten daha az olduğunu 
gözlemledim. Bununla beraber 
komşu ülkelerden gelen çok sayıda 
ziyaretçi ağırladık. İlerleyen yıllarda 
da yeni makinelerimizle MAKTEK 
Fuarına katılmaya devam edeceğiz.”

“MTG, Türk makinesinin prestijini 
artıran çalışmalara imza atıyor. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde çok sa-
yıda fuara katılan bir firma olarak 
bu durumun oldukça büyük fayda-
sını görüyoruz. Türk makinesine 
duyulan saygının oluşturulmasında 
MTG’nin büyük emeği olduğunu 
düşünüyorum.”

SerHat Hocaoğlu
Baykal makine
yUrT iÇi saTış sOrUmlUsU
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sac işleme teknolojileri 
alanında dünyanın 

en büyük ve prestijli 
fuarlarından biri kabul 

edilen euroBlech’e katılan 
makine Tanıtım Grubu 
(mTG), gerçekleştirdiği 

yaygın reklam ve 
tanıtım çalışmalarıyla 

fuar katılımcılarının ve 
ziyaretçilerinin dikkatini 

Türk makinelerinin 
üzerine çekti.
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Almanya’nın Hannover şehrinde 
21-25 Ekim tarihleri arasında 
düzenlenen 23. Uluslararası 
Sac Levha İşleme Teknolojisi 

Fuarı EuroBlech’e katılan MTG, havaala-
nının bagaj teslim bölümünden başlayıp, 
fuar ana girişleri ve fuar içinde devam 
eden reklam çalışmalarıyla Türk maki-
nesinin imajının güçlendirilmesine kat-
kıda bulundu.
İki yılda bir düzenlenen EuroBlech 
Fuarına bu yıl 38 ülkeden 1.573 firma 
katıldı. MTG, 70 bin kişinin ziyaret etti-
ği fuarın 15. holünde 69 metrekarelik 
stantta, fuar katılımcılarını ve ziyaret-
çileri Türk makine sektörü hakkında 
bilgilendirdi. MTG ayrıca kendi standı-
nın da bulunduğu 15. holün girişinde-
ki dev postere, fuar ana girişlerinde ve 
içinde yer alan kuleler ile küp şeklin-
deki ilan alanlarına, fuar alanında ring 
yapan otobüslere, fuar resmi gazete-
sine, fuar katoloğuna ve daha birçok 
noktaya “You Are In Good Hands”, “We 
Have Entrepreneurial Spirit”, “We’re 
Highly Qualified And Standardized”, “We 
Have Many Enterprises, Big Impacts!” 
ve “We’re Young And Dynamic!”, “Let 
Your Business Bloom With Turkish 
Machinery” sloganı çerçevesinde tasar-
lanan çok sayıda reklam verdi.

fuarda 88 türk firMaSı yer 
Aldı
Yabancı ve Türk katılımcılar ile ziyaret-
çilerin beğenisini kazanan tanıtım fa-
aliyetleri fuar süresince, Türk makine 
sektörünün sac levha işleme sektörün-

deki üretim gücü ve kalitesine vurgu 
yaptı. MTG standında Türk makine sek-
törünü tanıtan multivizyon, İngilizce ve 
Almanca olarak sürekli gösterildi. Bu 
yılki EuroBlech Fuarına Türkiye’den 88 
firma katılırken, Türk firmaları toplam 
stant alanı bakımından  Almanya, İtalya 
ve Çin’den sonra dördüncü sırada yer al-
dı. MTG standında makine ihracatçısı ve 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) üyesi 
firmalara ait bilgiler içeren katalog, CD 
ve USB bellek dağıtıldı. MTG standını zi-
yaret eden konuklara ayrıca her sabah 
çay, simit ve peynir eşliğinde kahvaltı 
ikram edildi.
37’si MAİB üyesi olmak üzere toplam 
88 Türk firmasının yer aldığı fuara MTG 

adına; Almanya Sorumlusu ve MAİB 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz, MTG Almanya Danışmanı Ahmet 
Yılmaz ve MTG personeli katıldı. Makine 
Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyesi 
Makina İmalatçıları Birliği de (MİB), MTG 
standında üyeleri hakkında bilgi vermek 
üzere hazır bulundu. Ayrıca Ekonomi 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel 
Parlak ve Ekonomi Bakanlığı Hukuk 
Müşaviri Müge Selçuk, MTG’nin davetiy-
le fuara katılan isimler arasında yer aldı.

“alManya’nın tecrüBeSiyle 
türkiye’nin dinaMizMini Bir 
araya getirMek iStiyoruz”
21 Ekim tarihinde, Hannover Baş-
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konsolosu Mehmet Günay, Ekonomi 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel 
Parlak, Hannover Ticaret Ataşesi 
Kudret Ceran ve MTG Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz Türk firma-
larının stantlarını ziyaret ederek katı-
lımcılarla görüştü. Aynı gün Türk firma-
ları için 110 kişinin katıldığı bir yemek 
düzenlendi. Yemekte, Sevda Kayhan 
Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından, 
MTG Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Durmaz, Hannover Başkonsolosu 
Mehmet Günay ve Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak 
da birer konuşma yaptı. Sevda Kayhan 
Y ı lmaz  konuşmas ında ,  MTG’n in 
Almanya’daki faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. “Artık Almanya’ya yer-
leştik. Buradan gitmeye de niyetimiz 
yok. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Almanya’yı gerçek bir partner olarak 
görüyoruz. Sadece mal satmak değil, 
buradan şirketler satın almanın da da-
hil olduğu çeşitli ticari faaliyetler ger-
çekleştirmek istiyoruz” diyen Sevda 
Kayhan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Almanlar da artık Türk makinele-
rinin kalitesinin farkında. Almanya’nın 
tecrübesiyle Türkiye’nin dinamizmi bir 
araya gelince bunun çok verimli olaca-
ğını düşünüyoruz.” 
Fuarın ikinci gününde MTG Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, 
Hannover Ticaret Ataşesi Kudret 
Ceran ve MTG Almanya Danışmanı 
Ahmet Yılmaz’ın katılımıyla Deutsche 
Messe’den Kai Varrelmann ile görüş-
me gerçekleştirildi. Görüşmede, WIN 
Rusya Fuarına Türkiye’nin partner ül-
ke olması konusu ele alındı. Aynı gün, 
MTG’nin Almanya medyasında sektörel 
dergilerde ilan verdiği medya kuruluş-
larından Vereinigte Fachverlage Editörü 
Carmen Nawrath ile Hannover 2015 
Fuarı ve MTG’nin 2015 dönemi dergi ça-
lışmaları hakkında görüşme yapıldı. 23 
Ekim tarihinde ise VDMA Verlag Yetkilisi 
Malfred Otawa ile MTG’nin basında gö-
rünürlüğü ve reklam çalışmaları ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunuldu. FMA 
Communications yetkilileri Michael J. 
Lacny ve Dave Brambert ile gerçek-
leştirilen görüşmede ise 2015 yılında 
Fabtech Chicago Fuarına MTG’nin katı-
lımı değerlendirildi. 
25 Ekim tarihine kadar süren fuar bo-
yunca MTG standında yabancı ziyaretçi-
lere ve katılımcılara Türk makine sek-
törü hakkında bilgiler verilirken Türk 
firmaları da ziyaret edilip sorunlar ve 
çözüm önerileri dinlendi.
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Fuar alanında servis hizmeti sağlayan otobüsler 
mTG reklamlarıyla giydirildi.
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Fuar alanının çeşitli yerlerindeki küp reklamlar 
ilgiyle karşılandı.

Fuar alanının önemli noktalarına 
konumlandırılan mTG ilanları göz doldurdu.

euroBlech fuarının ana girişinde ve fuar alanı 
içinde yükselen reklam kuleleri dikkatleri Türk 

makineleri üzerine çekti.
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Fuar gazetesini mTG ilanları süsledi.

Tren istasyonundan fuar alanına ulaşmak için 
kullanılan geçitte mTG ilanları yer aldı.

hannover havaalanı dış hatlar bagaj teslim 
bölümünde küp biçiminde mTG ilanları 

dönüyordu.
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“Mtg, türk MakineSinin 
Burada olduğu MeSaJını Verdi”

“Mtg, türk MakineSini 
dünyaya kaBul ettirdi”

“Ülkemiz, takım tezgahları sektöründe 
özellikle talaşlı imalat ve kesme-şekillendir-
me makineleri alanında oldukça gelişmiş bir 
üretim düzeyine sahip. Bu alanda, içlerinde 
uluslararası boyutta da tanınan birçok Türk 
firması faaliyet gösteriyor. Birliğimiz üyesi 
birçok firma EuroBlech Fuarına katılarak yeni 
ürün ve teknolojilerini tanıtma fırsatı yakaladı. 
Organizasyon tam anlamıyla sektöre hitap 
eden bir uzmanlık fuarı niteliği taşıdığı için 
ziyaretçi ve katılımcı profili de bu bakımdan 
bir hayli yüksek nitelikli. MİB olarak bu sene 
fuarda ilk defa yer alıyoruz. Bu kapsamda üye 
firmalarımızı fuar stantlarında ziyaret ettik, 
çeşitli platformlarda Birliğimizi tanıtmaya 
çalıştık, üye firmalarımız hakkında bilgiler 
içeren katalogların dağıtımını gerçekleştirdik. 
Oldukça faydalı temaslarda bulunduğumuz bu 
yılki fuarın hem Birliğimiz, hem de üyelerimiz 
için verimli geçtiğini düşünüyorum.”

“MTG, Türk makinesinin tanıtımı adına dün-
yanın pek çok ülkesinde önemli görevler üst-
leniyor. Bu fuar özelinde ise gerçekleştirilen 
çeşitli reklam ve tanıtım çalışmalarıyla Türk 
makinesinin güçlü bir şekilde burada olduğu 
mesajı veriliyor. MTG’nin faaliyetleri sayesin-
de Türk makinesinin tanınırlığı artarken aynı 
zamanda marka değeri de yükseliyor.”

“Firmamız yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyor. Özellikle Avrupa kıtasındaki müşte-
rilere ulaşabilmek için, faaliyet gösterdiğimiz 
sektöre hitap eden EuroBlech Fuarında olmayı 
tercih ettik. Bundan sonra da düzenli olarak 
burada olmayı planlıyoruz. Fuar, ziyaretçi 
sayısı bakımından ikinci günden itibaren çok 
hareketli geçti. Ürünlerimize yönelik de yoğun 
bir taleple karşılaştık.”

“MTG’nin gerçekleştirdiği faaliyetler Türk 
makine sektörünün gelişimine değerli katkı-
lar sağlıyor. Kalite-fiyat dengesini sağlayan 
Türk makinelerinin, Avrupa başta olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesinde kabul gör-
mesinde MTG’nin çalışmalarının payı oldukça 
fazla.”

artun Bölgen
makina imalaTÇıları 
BirliĞi (miB)
makine mühendisi

ali oSMan elMalı
elmalı makina
Genel müdür yardımcısı

“eMin 
ellerdeSiniz! 
Sloganı çok 
etkileyici”

“EuroBlech, sektörel anlamda dün-
yanın en büyük fuarları arasında bu-
lunuyor ve firmalar için prestij fuarı 
olma özelliği taşıyor. Sektör liderle-
rinin yer aldığı bu organizasyona biz 
de sürekli olarak katılıyoruz. Bu yıl 
da oldukça verimli bir fuar yaşadık. 
Bayilerimiz ve müşterilerimizle 
bir araya geldik. Büyük bir alana 
yayılan holler, neredeyse fuarın her 
günü tamamen doluydu. Hem fuara, 
hem de firmamıza gösterilen ilgiden 
memnunuz.”

“MTG’nin Türk makinesinin marka 
değerini artıran reklamlarına, fuar 
alanının her yanında rastlanabili-
yordu. Gerçekleştirilen bu yoğun 
reklam ve tanıtım çalışmalarının 
olumlu yansımaları firmalar öze-
linde de mutlaka hissediliyor. ‘Emin 
ellerdesiniz!’ sloganıyla Türk ma-
kinesine güven duyulması yönünde 
yapılan vurgunun çok etkili olduğu 
düşünüyorum.”

arda ataerkil
dUrmazlar makina 
marka Ve Pazarlama 
yöneTicisi

KATILIM23.

KATILIM1.
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“Mtg, türk Makinecilerinin 
SeSi oluyor”

“Mtg, SektörüMüzün üretiM 
gücünü yanSıtıyor”

“EuroBlech, 2008 ve 2010 yıllarındaki eko-
nomik kriz koşullarının yarattığı durgunluğu 
üzerinden atmış gibi görünüyor. Firmamız 
Avrupa ülkeleri genelinde yaklaşık olarak 
12 bayiye sahip. Her şeyden önce bayilerimiz 
için buradayız. Bunun yanında, fuar taşıdığı 
önem sebebiyle dünyanın onlarca ülkesinden 
katılımcıları ağırlıyor. Bu durum yeni bayiler 
edinmek için oldukça elverişli bir ortam sağlı-
yor. Dolayısıyla bu fuar için dünya makinecile-
rinin buluşma noktası diyebiliriz. Bizler de bu 
noktada sahip olduğumuz avantajı verimli bir 
şekilde kullanmayı amaçlıyoruz.”

“MTG, Avrupa’da ve dünyanın çeşitli yerle-
rinde düzenlenen fuarlarda, Türk makine 
üreticisinin sesini olabildiğince fazla noktaya 
ulaştırmak için çaba gösteriyor. MTG’nin 
çalışmalarını bu anlamda sonuna kadar 
destekliyoruz.

“Makinelerimizin tanıtımını gerçekleştirip 
yeni müşterilere ulaşmak ve rakiplerimizin 
bulunduğu noktayı gözlemleyebilmek için 
fuara katıldık. EuroBlech, uluslararası niteliği 
olan çok kapsamlı bir organizasyon. Ne aradı-
ğını bilen ve sektörü tanıyan müşterilerin ilgi 
gösterdiği bu fuara önümüzdeki yıllarda da 
katılmaya devam edeceğiz.”

“MTG’nin reklamları fuarın her yerinde göze 
çarpıyordu. Bu durumun herkesin dikkatini 
çektiğini birebir görüştüğümüz müşterileri-
mizden de duyduk. Türk makine sektörünün 
üretim gücünü ve kalitesini yansıtan bu tarz 
tanıtım faaliyetlerinin etkili olduğunu düşü-
nüyorum.”

Birol yılMaz
ÇaĞdaş Pres 
Pazarlama müdürü

aySun ayyıldız
VaTan makina
dış TicareT yeTkilisi

“Mtg, daiMa 
doğru 

AdıMlAr 
atıyor”

“Firmamızın hedef pazarını Avrupa 
ülkeleri oluşturduğu için sac işleme 
teknolojileri alanında Avrupa’nın ve 
dünyanın en önemli fuarları arasın-
da yer alan Euro Bleh’te yer almayı 
oldukça önemsiyoruz. Bu yılki fuarın 
katıldığımız önceki fuarlara göre 
daha hareketli olduğunu söyleyebi-
lirim. Avrupa’da son bir yıldır ivme 
kazanan ekonomik canlanmanın 
etkileri, fuara da yansımış gibi 
görünüyor. Bu çerçevede firmamız 
açısından beklentilerimizin üzerinde 
bir fuar geçirdik.”

“MTG, Türk makine sektörünün 
tanıtımı için bugüne kadar hep 
doğru adımları attı. Bundan sonra 
da daima doğru işler yapacağını 
düşünüyorum.”

aydın karakaş
ales Pres
Genel müdürü

KATILIM3.

KATILIM3.

KATILIM8.
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“Mtg, türk MakineSinin 
kaliteSini yanSıtıyor”

“Mtg, türk MakineSinin Marka 
değerini öne çıkarıyor”

“Makinelerimizin daha çok kullanıcıya ulaş-
ması amacıyla fuara katılıyoruz. EuroBlech, 
dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçilerin 
geldiği bir fuar. Lokal fuarlardan farklı olarak 
hitap ettiği kitlenin büyüklüğü, burada olma 
tercihimizi belirliyor. Bir önceki fuar, Avru-
pa’daki ekonomik krizin etkileri henüz atlatıl-
mamışken düzenlenmişti. Buradaki makine-
ler, yatırım ürünü olduğu için fuarı belirleyen 
durum da genel olarak hüküm süren yatırım 
atmosferi oluyor. Dolayısıyla bu yıl, Avrupa’nın 
ekonomik verileriyle doğru orantılı olarak 
daha çok insanın ziyaret ettiği, katılımcı ilgi-
sinin arttığı kalabalık bir fuar ortamıyla karşı 
karşıyayız.”

“MTG’nin, Türk makine sektörünün eriştiği 
yetkinlik seviyesini ve kalitesini, Avrupa’nın 
ve dünyanın çeşitli ülkelerinde başarıyla 
dile getiren çalışmalarını faydalı buluyor ve 
destekliyorum.”

“Firmamızın ürünlerini dünyaya tanıtmak 
amacıyla EuroBlech Fuarında yer alıyoruz. 
Dünyanın hemen hemen her ülkesinden 
katılımcıları ve ziyaretçileri ağırlayan bu fuar, 
sektör açısından büyük bir öneme sahip. Fir-
mamız özellikle son 10 yıldır yeni teknolojilere 
yatırım yapıyor ve bu kapsamda geliştirdiğimiz 
yeni makineleri potansiyel müşterilerimizin 
beğenisine sunuyoruz. Bu seneki fuar, firma-
mızın önceki yıllarda katıldığı fuarlara kıyasla 
çok daha kalabalık ve çok daha hareketli. 
Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz”

“MTG, önemli reklam ve tanıtım çalışmaları 
gerçekleştiriyor. Türk makinesinin marka de-
ğerini öne çıkaran bu tarz faaliyetleri takdir 
ediyor ve destekliyoruz.”

erSin erMutlu
hilalsan 
saTış kOOrdinaTörü

eMina HüSeyinzade
rePkOn makina 
BölGe saTış sOrUmlUsU

“Mtg’nin 
çalışMalarını 

Beğeniyle 
takiP 

ediyoruz”

“Metal işleme teknolojileri alanında 
dünyanın en önemli organizasyonla-
rı arasında yer aldığı için Eura Blech 
Fuarına katılıyoruz. Katılımcı firma 
olarak, burada yeni ürünlerimizi 
tanıtırken aynı zamanda Türk ma-
kine üreticiliğinin ulaştığı seviyeyi 
de dünyaya göstermiş oluyoruz. Bu 
sene fuara gösterilen ilginin biraz 
azaldığını düşünüyorum. Fakat yine 
de standımızda, dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen çok sayıda ziya-
retçi ağırladık. 

“MTG’nin ilan ve reklamları nere-
deyse fuarın kendi reklamlarıyla 
yarışabilecek yoğunlukta, her yerde 
ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. 
Sektörde üretim yapan bir Türk 
firması olarak, bizim sesimiz olan 
MTG’nin çalışmalarını beğeniyle 
takip ediyoruz.”

fırat çanırtay
Unimak
saTın alma müdürü

KATILIM6.

KATILIM7.

KATILIM10.
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“Mtg reklaMları Her yerdeydi”

“Mtg, öncü rol üStleniyor”

“Almanya, makine sektörü açısından lokomo-
tif ülke olma özelliğine sahip. Bu çerçevede 
burada düzenlenen fuarlara, dünyanın her 
yerinden ziyaretçiler ve katılımcılar geliyor. 
Bir buluşma noktası olan EuroBlech Fuarının 
bu yönüyle barındırdığı avantajları değerlen-
dirmek, yeni ürünlerimizi tanıtıp potansiyel 
müşteriler edinmek için firmamız da burada 
yer alıyor. Bu yılki fuarda katılımcı sayısının 
geçen yıllara oranla biraz daha az olduğunu 
gözlemledim. Bunun nedeni dünyanın farklı 
yerlerinde ard arda düzenlenen fuarlar olabi-
lir. Firmalar bir anlamda fuarlara yetişemez 
durumda.”

“Havaalanında, otobüslerde, tramvaylarda ve 
fuar alanının çeşitli noktalarında insanların 
gözüne ilk çarpan, MTG’nin reklamları oluyor. 
Bu, sevindirici olduğu kadar aynı zamanda 
gurur verici bir durum. MTG’nin, sektörü-
müzün bilinirliğini artırmak için yürüttüğü 
başarılı çalışmaların devamını diliyorum.”

“Yeni bayiler edinmek ve Avrupa pazarında bu 
bayiler aracılığıyla makinelerimizin satışını 
gerçekleştirmek amacıyla fuara katılıyoruz. 
EuroBlech, firmamızın Avrupa’da direkt ola-
rak katıldığı ikinci fuar. Daha önce bayilerimiz 
vasıtasıyla yer aldığımız fuar organizasyonla-
rıyla kıyaslayınca EuroBlech’in bizim için en 
ideal fuar olduğunu söyleyebilirim. Önde gelen 
firmaların yer aldığı, Avrupa’nın bu en önemli 
fuarında bulunmaktan son derece memnu-
nuz.”

“MTG’nin, fuar alanının her yanını süsleyen 
reklam ve ilanlarıyla daha ilk günden dikkat 
çekmeyi başardığını gözlemledim. Ayrıca oto-
büslerde, havaalanın bagaj teslim bölümünde 
ve daha çok pek çok yerde bulunan döner 
küp ve kule biçimindeki reklamlar, ülkemizin 
adını duyurduğu için de ayrıca gurur vericiydi. 
MTG’nin, Türk makinecileri fuar alanında aynı 
yerde bir araya getirme konusunda da öncü 
olması oldukça faydalı olur.”

Mikail erişti
hidrOliksan halim UsTa
BölGe saTış müdürü

iSMail gökHan eleM
aÇımak makine
imalaT müdürü

“Mtg,
Varlığını 

güçlü BiçiMde 
HiSSettiriyor”

“Firmamızı ve yeni ürünlerimizi 
tanıtmak, müşteri portföyümüzü 
genişleterek ihracatımızı artırmak 
amacıyla fuara katıldık. Fuar süre-
since firmamıza gösterilen ilgiden 
memnun olduğumuzu söyleyebili-
rim. EuroBlech gibi önemli sektörel 
fuarlar, bütün dünyadan katılımcı-
ların ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 
organizasyonlar olarak öne çıkıyor. 
Dolayısıyla firmamızın ve ürünle-
rimizin bilinirliğini artırmak için 
burasının en doğru adres olduğunu 
düşünüyorum.”

“Türk makinesinin tanıtımında bu 
denli aktif görev alan bir kurumun 
varlığı bizleri çok mutlu ediyor. Ha-
vaalanından başlayarak, otobüslere 
ve fuar alanının çeşitli yerlerine 
verilen reklamlarla, MTG, varlığını 
güçlü bir biçimde hissettiriyor.”

Handegül arkain
dilmesan meTal
makine mühendisi

KATILIM7.

KATILIM1.

KATILIM1.

172

GÜNDEM EKİM



“Mtg Var gücüyle çalışıyor”

“Mtg’nin çalışMaları
gurur Verici”

“Dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gös-
teren bayilerimizle buluşmak ve onlara yeni 
ürünlerimizi tanıtmak için fuara katıldık. Aynı 
zamanda gelişmekte olan yeni pazarlara 
girmek için de bu fuar iyi bir avantaj sağlıyor. 
Önceki fuara nazaran ziyaretçi yoğunluğunun 
daha fazla olduğunu ifade edebilirim. Bu yıl 
fuara katılan Türk firmalarının sayısının da 
arttığı görülebiliyor.”

“MTG’nin başarılı reklam ve tanıtım kam-
panyalarıyla daha havaalanında uçaktan iner 
inmez karşılaşıyorsunuz. Diğer ülkelerin 
benzer kurumlarıyla kıyaslanınca MTG’nin 
bu alanda çok daha aktif olduğunu söyleye-
bilirim. Son kullanıcının algısındaki kaliteli 
Türk makinesi imajını yaratmak için MTG var 
gücüyle çalışıyor.”

“EuroBlech, sektörün en büyük ve en prestijli 
fuarı. Fuara katılan firmalar ürünlerinden daha 
çok marka kimliklerini göstermeyi amaçlı-
yor. Alanında dünyanın ilk 10 firmasından biri 
olmamız dolayısıyla bizler de, markamızı ve 
yeni ürünlerimizi sergilemek amacıyla burada 
bulunuyoruz. İşlev ve tasarım anlamında 
değişikliğe gittiğimiz yeni lazer kesim maki-
nemizi bu fuarda müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz. Bunun yanında insansız çalışabilen 
yükleme-boşaltma kulemiz ve yeni büküm 
merkezimiz de sergilediğimiz ürünler arasında. 
Bu yılki fuarın, 2012 yılındaki organizasyona 
göre daha hareketli olduğunu söyleyebilirim. 
Alman ekonomisindeki durgunluk fuara pek 
yansımamış gözüküyor. Dünya çapında faaliyet 
gösteren birçok bayimiz de burada bulunuyor. 
Beklediğimizin üstünde satışlar gerçekleştire-
rek faydalı çalışmalara imza attık.”

“EuroBlech, Türk makine sektörü açısından da 
önem taşıyan bir fuar. MTG’nin kurumsal kim-
liğiyle burada Türk makinesinin tanıtımı adına 
boy gösteriyor olması, her şeyden önce gurur 
verici. İstisnasız bütün bayilerimiz, MTG’nin 
fuar alanındaki reklamlarını görerek faaliyet-
leri hakkında bizden bilgi edinmeye çalışıyor.”

MuSa Saydı
mVd inan
BölGe saTış müdürü

Murat Bayazıt
Baykal makine
marka yöneTmeni

“Mtg 
SayeSinde 

yeni 
Müşteriler 

edindik”

“EuroBlech, Avrupa’nın en önemli 
sac işleme makineleri fuarı. Fir-
mamız da bu alanda Türkiye’nin en 
önemli üreticileri arasında bulundu-
ğu için her iki yılda bir, yeni ürünle-
rimizle buradaki yerimizi alıyoruz. 
Bu yıl beklentilerimizin üzerinde bir 
ilgiyle karşılaştık. Avrupa’da eko-
nomik krizin etkileri devam ediyor 
olsa da hem bayilerimizin, hem de 
son kullanıcıların ilgisi sevindirici 
düzeydeydi. Fuarda diğer makine-
lerimizin yanında, CNC fiber lazer 
kesim makinesi ve elektrikli abkant 
pres olmak üzere iki yeni ürünü-
müzü sergiledik. Bu yıl ziyaretçi ve 
katılımcı sayısı bakımından daha 
kalabalık bir fuar ortamı mevcuttu. 
Ayrıca Türkiye’den de daha fazla 
katılımcı firma vardı.”

“MTG’nin reklam ve ilanlarını, 
fuar alanının içinde ve dışında pek 
çok noktada gördüm. Elbette bu 
çalışmalar, Türk makinesinin tanı-
nırlığını artırma konusunda elimizi 
güçlendiriyor. Hatta bu fuarda MTG 
reklamları sayesinde temas kur-
duğumuz müşterilerimiz de oldu. 
MTG’nin çalışmalarının artarak 
devam etmesini diliyorum.”

oSMan Sarıkaya
dener makina
dış TicareT müdürü

KATILIM20.

KATILIM5.

KATILIM11.
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“reklaMlar inSanların 
HafızaSına kazınıyor”

“Mtg’nin deSteği VazgeçilMez”

“EuroBlech, sektörün Avrupa’da düzenle-
nen en önemli fuarı. Firmamız, 2013 ve 2014 
yıllarında satışlarının neredeyse yarısını, 
önceki yıllarda EuroBlech Fuarında tanıştığı-
mız müşterilerimize gerçekleştirdi. Bizim için 
bu anlamda da gayet önemli bir organizasyon. 
Fuarın bu yıl çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. 
Beklentilerimizi karşılayan bir ortamda ve-
rimli bir fuar süreci yaşadık.”

“Fuar alanında hemen herkesin en çok 
dikkatini çeken şey MTG’nin reklamları oldu. 
Bu durumu standımızı ziyaret eden yabancı 
konuklarımız da birçok kez ifade etti. İnsan-
ların hafızasına kazınan bu tarz çalışmaların 
muhakkak olumlu geri dönüşleri oluyor. 
Emeği geçen herkesi kutluyorum.”

“EuroBlech, uluslararası önemi nedeniyle yeni 
pazarlara ulaşmada firmalara önemli avan-
tajlar sağlıyor. Diğer yandan, mevcut müşte-
rilerle görüşmek ve yeni müşteriler edinmek 
için de burası en doğru adres. Biz de bu gibi 
sebepler nedeniyle fuardaki yerimizi aldık. 
Fuar genel anlamıyla oldukça yoğun geçti. 
Firmamıza gösterilen ilgiden de son derece 
memnunuz.”

“MTG, herkese ulaşan reklam ve tanıtım 
çalışmaları gerçekleştirmenin yanında, fuar-
daki Türk firmalarına her anlamda destek de 
oluyor. Ortaya çıkan bir problemin çözümün-
den yeni pazar araştırmalarında yön gösterici 
rol üstlenmeye kadar uzanan bu desteklerin 
artarak sürmesini temenni ediyorum.”

Serkan Hızlı
hürsan Pres
dış TicareT sOrUmlUsU

SelViye karakaya
Beka-mak
yUrT dışı saTış 
kOOrdinaTörü

“BilinirliğiMiz 
arttı”

“Yeni satış kanalları oluşturmak ve 
yeni bayiler edinmek için burada yer 
alıyoruz. 2012 yılındaki fuarın da, bu 
yılki organizasyonun da gayet başa-
rılı olduğunu söyleyebilirim. Hedef 
kitlemizi oluşturan özellikle Avru-
palı birçok potansiyel müşteriyle 
fuar esnasında verimli temaslarımız 
oldu. Fuar sonrası bu görüşmelerin 
satışa dönüşmesi için çalışmalar 
gerçekleştireceğiz.”

“MTG, Türk makine sektörünün 
tanıtımında önemli bir görev 
üstleniyor. Türkiye’nin ve Türk 
makinesinin dünya çapında bilinir 
hale gelmesinde gerçekleştirdiği 
çalışmalar nedeniyle MTG’yi tebrik 
ediyorum.”

öMer öztoPrak
saymak makine
Genel müdürü

KATILIM4.

KATILIM2.

KATILIM5.
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“Mtg, aktif BiçiMde çalışıyor”

“Mtg, türk MakineSine 
değer katıyor”

“EuroBlech, sektörün uluslararası buluş-
ma noktası olarak nitelendirilebilecek bir 
organizasyon. Firma olarak biz de mevcut 
müşterilerimizle tekrar bir araya gelmek, 
potansiyel müşterilerimizle iletişim kurmak 
ve yeni ürünlerimizi tanıtmak adına fuarda 
yer alıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz servo presi 
de ilk defa burada sergiliyoruz. Fuar, önceki 
yıllara oranla daha hareketli bir ortama sahip. 
Güney Afrika Cumhuriyeti, Kolombiya ve Suudi 
Arabistan gibi dünyanın farklı coğrafyaların-
dan gelen müşterileri standımızda ağırlayarak 
verimli temaslarda bulunduk.”

“MTG’nin, özellikle son yılardaki aktif çalış-
malarını beğeniyle izliyor, Türkiye’yi ve Türk 
makinesini dünyaya tanıtmak için gösterdiği 
çabayı takdir ediyoruz.”

“Alüminyum modüler pano ve kol sistemleri 
alanında Türkiye’de üretim yapan ilk firmayız. 
Dünyada da bu yönde faaliyet gösteren üç 
firma var. İmal ettiğimiz ürünler de makine 
imalatçılarına hitap ettiği için EuroBlech 
Fuarına katıldık. Sahip olduğu canlılık ve dina-
mizm ile EuroBlech, makine sektörü açısından 
önemli bir platform olma özelliğine sahip. 
Fuarın firmamız açısından verimli geçtiğini 
söyleyebilirim.”

“MTG’nin dikkat çeken ve ilgi uyandıran 
reklamları, havaalanından başlayarak fuar 
alanının her yerini süslüyordu. Türk makine-
sine değer katan bu yöndeki başarılı çalışma-
ları destekliyorum.”

turgay elMaS
dirinler makina
saTış kOOrdinaTörü

Serkan uzunoğlu
TeknOkOl
Firma sahiBi

“Başarılı 
tanıtıMlara 

deVaM 
etMeliyiz”

“Avrupa ve dünya pazarlarına açılıp 
bayilik anlaşmaları yapmak ama-
cıyla fuara katıldık. Fuara ilk kez 
katılan bir firma olmamıza rağmen 
ürünlerimize yönelik ilgiden oldukça 
memnunuz. EuroBlech Fuarının 
ihracatımızın artmasına yönelik 
önemli katkılar sağlayacağını düşü-
nüyorum.”

“MTG’nin, Türk makinesinin tanı-
tımına yönelik afiş, billboard ve 
diğer reklam çalışmaları her yerde 
görülebiliyor. Bu durum, fuara ka-
tılan bir Türk firması olarak bizleri 
sevindiriyor. MTG, aynı başarıyı 
artırarak sürdürmeli.”

yaSin yuMuşak
imaş makine
TesTere saTış sOrUmlUsU

KATILIM17.

KATILIM1.

KATILIM1.
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HPKON 572 kayıtlı 
delege ve 2 bin 113 
ziyaretçinin katılı-
mıyla düzenlendi. 

Kongrede; 56 bildiri sunumu, 
18 atölye çalışması, bir panel, 
dört kurs, iki yuvarlak masa 
toplantısı ile altı özel oturum, 
toplantı ve forum gerçekleş-
tirildi. Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) tarafından 1999 
yılından bu yana düzenlenen 
kongrede bu yıl; “Sektörün 
G e l e c e ğ i ,  G e l i ş m e l e r , 
Beklenti ve Talepler” konu-
lu bir panel gerçekleştirildi. 
Panele ilişkin “Mevcut Durum 
Analiz Raporu” da basılarak 
katılımcılara dağıtıldı. Ayrıca 
toplantılar süresince ulaşılan 
çok yönlü birikimi içeren 829 
sayfalık bir “Bildiriler Kitabı” 
da hazırlanarak tüm sektör 
ilgililerinin kullanımına su-
nuldu.

“cetoP BölgeSinde 
türkiye’nin Pazar Payı 
artıyor”
Kongrede hidrolik pnömatik 
sektörüne ilişkin özet ola-
rak şu tespitlere yer verildi: 
Sektörün ana sorunları yerli 
üretim, Ar-Ge, sektörle ilgi-
li teknolojik ve endüstriyel 

HİDrOLİk PnöMATİk 
kOnGrESİ İLk kEz 
ULUSLArArASı 
kATıLıMLA 
GErÇEkLEŞTİrİLDİ
7. Ulusal hidrolik Pnömatik kongresi ve sergisi (hPkOn), bu yıl ilk kez uluslararası 
katılımla 22-25 ekim tarihleri arasında istanbul’da gerçekleştirildi.
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birikim, sermaye/finansman ve kalifiye 
işgücü yetersizlikleri ile yüksek girdi 
maliyetleri, ithal ürünlerin yerli üreti-
me göre pazar paylarının yüksek oluşu 
ve dışa bağımlılık olarak sıralanabilir. 
Bugün yerli üretimde yüzde 62 oranın-
da ithal girdi kullanılırken, makine ima-
lat sanayisinde iç pazar talebinin yüz-
de 51’i ithal makinelerle karşılanıyor. 
Yenilikçiliğe önem vermeyen, imal ettiği 
ürünleri devamlı olarak geliştirme çaba-
sında olmayan, pazar ihtiyaçlarını göz-
leyip yeni modelleri programa almayan, 
bunları gerçekleştirmek için bünyesinde 
mühendis istihdam etmeyen kuruluşla-
rın ciddi sıkıntılar yaşamaları ve zorunlu 

olarak imalattan çekilmeleri veya fason 
üretime yönelmeleri kaçınılmazdır.
CETOP verilerine göre sektörün dünya-
daki toplam pazar payı 2000 yılında yüz-
de 0,5 iken 2013 yılında yüzde 1,4’e yük-
seldi. 16 Avrupa ülkesinin dahil olduğu 
CETOP bölgesinde Türkiye’nin pazar payı 
2000 yılında yüzde 1,5 iken 2013 yılında 
yüzde 4,7’ye yükseldi.
Kalitesi belgelenmemiş, sertifikası ol-
mayan ve haksız rekabete neden olan 
ürünlerin ülkeye girişinin kontrol edil-
mesi ve zorlaştırılması için ciddi önlem-
ler alınmalıdır. Sektör bu ürünlerin ül-
keye girmemesi konusunda tavır almalı, 
yerli ürün tüketilmesi konusunda siyasi 
irade zorlanmalıdır. Özellikle ihracat ya-
pan yerli üreticilerin uluslararası pazar-
larda rekabet edebilmesi için yatırımları 
ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli, üre-
tim ile istihdam üzerindeki yükler azal-
tılmalı ve kamu ihalelerinde yerli malı 
kullanımı teşvik edilmelidir.

“Sektör firMaları ortak ar-ge 
Merkezleri kurMalı”
Ar-Ge olanakları artırılmalı, vergi mü-
kellefiyetliklerinde belli indirimler sağ-
lanmalı, teknoparklardan yararlanmala-
rı konusunda Akışkan Gücü Derneğinin 
(AKDER) yol göstericiliğinde, sektör 
firmaları bir araya gelerek ortak Ar-Ge 
merkezleri kurmalıdır.
Piyasa gözetimi ve denetimi etkinleştiril-
meli, sektör dernekleri bu yapının içinde 
yer almalı, mesleki yeterlilik ve eğitim 
konusuna önem verilmeli ve yeterlilik 
sahibi olmayan kişilerin iş yapmalarına 
engel mevzuatlar oluşturulmalıdır.
Yurt içinde kullanıcılar yerli ürün kullan-
malı, yerli üreticiler ise ihracat çabala-
rını artırmalı, bu yolla maliyetlerin dü-
şürülerek, ulusal ürünlerimizin rekabet 
gücünün artacağı tüm sektörde temel 
bilinç haline getirilmelidir.
Sektörümüzün gelişmesi için MEB, YÖK 
ve akışkan gücü sektörü temsilcileri ile 
birlikte eğitim programlarında ihtiyaca 
uygun güncellemeler yapılmalı, endüstri 
meslek liselerinde uygulamalı meslek 
derslerinin niteliği geliştirilmeli, atöl-
yelerde mevcut makine ve tezgahlar 
yenilenmelidir. Üniversitelerde güncel 
teknolojiler ile endüstriyel uygulamalar 
öğretilmeli ve altyapı çalışmaları ta-
mamlanmalıdır.

“Sektörün HitaP ettiği Pazar 
yeniden tanıMlanMalı”
Sanayide enerji verimliliği, uluslararası 
rekabet gücü açısından önemli bir un-

surdur. Enerjide sürdürülebilirliğin sağ-
lanması, dışa bağımlılığın azaltılması, 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki 
yükünün hafifletilmesi ve iklim değişik-
liği ile mücadeleye yönelik çalışmalarla 
enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli 
kullanımının tespiti yapılarak sektörde, 
hidrolik pnömatik sistem tasarımlarında 
ve üretiminde enerji verimliliğine önem 
verilmelidir. Sistemlerin enerji verimlili-
ği ölçülebilir olmalı, belgelendirilmeli ve 
teşvik edilmelidir.
Yazılım mühendisliğindeki yeni yakla-
şımların, yenilikçi makine konseptlerine 
olanak sağladığı, akıllı mobil cihazlar, 
uygulamalar ile entegre PLC sistemleri-
nin çalışma esnekliğini artırdığı, bu yeni 
yaklaşımların mühendislik çalışmalarını 
kolaylaştıracağı ve rekabette esnekliği 
artıracağı tespiti yapılarak, sektör yazı-
lım mühendisliği alanındaki gelişmeleri 
izlemeli ve uygulamalara yansıtmalıdır.
Hidrolik ve pnömatik sektörünün gide-
rek elektronik ile kaynaştığını, eskiden 
sadece servo veya oransal valflerle sı-
nırlı olan elektroniğin, şimdilerde eksen 
kontrol modülleri ve servo-motor tah-
rikli hidrolik pompaların kullanılmaya 
başlamasıyla yaygınlaştığı görülmekte-
dir. Teknolojiler arası entegrasyonun bu 
şekilde giderek artacağı hesap edilerek 
sektörün hitap ettiği pazar yeniden ta-
nımlanmalı veya revize edilmelidir.
Mühendislik hizmeti üreten sektör fir-
malarının akreditasyonu, sektörde ça-
lışan mühendislerin uzmanlıklarının 
meslek odaları tarafından belgelen-
dirilmesi, sektörde çalışan ara teknik 
elemanların eğitimi ve belgelendirilme-
si, sektörle ilgili mevcut regülasyonlar 
çerçevesinde Bilim Teknoloji ve Sanayi 
Bakanlığının piyasa gözetim denetim fa-
aliyetini yaygınlaştırması, sektör firma-
larında çalışan mühendisler tarafından 
hazırlanan projelerin inşaat sektörün-
deki mimar ve mühendislik hizmetleri 
gibi fikri mülkiyet hakları çerçevesinde 
güvence altına alınması gibi konularda; 
MMO, AKDER ve sektör bileşenlerinin 
katıldığı bir çalıştay düzenlenmeli ve bu-
rada elde edilen sonuçlar ilgili bakanlık-
lara iletilmelidir.

“MEB, Yök ve Akışkan 
Gücü sektörü temsilcileri 
ile birlikte eğitim 
programlarında ihtiyaca 
uygun güncellemeler 
yapılmalı.”

“İhracat yapan yerli 
üreticilerin uluslararası 
pazarlarda rekabet 
edebilmesi için yatırımları 
ve Ar-GE çalışmaları 
desteklenmeli.”
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Bi l im, Sanayi  ve Teknoloj i 
B a k a n l ı ğ ı  S a n a y i  G e n e l 
Müdürlüğü koordinasyonun-
da 24 Ekim’de Ankara’da ger-

çekleştirilen Türkiye Makine Sektörü 
Strateji Belgesi (2015-2018) Hazırlık 
Çalıştayında ilgili kamu kurumlarının yö-
neticileriyle bir araya gelen sektör tem-

silcileri, yeni planda yer almasında fayda 
gördükleri hususları dile getirdi.

çalıştay, kaMu Ve özel Sektör 
teMSilcilerini Buluşturdu
Uygulama dönemi 2014 yılı itibariy-
le sona erecek olan mevcut strateji 
belgesinin yenilenmesi çalışmaları-

na, hazırlık çalıştayı ile devam edildi. 
Toplantıya Makine İhracatçıları Birliğini 
(MAİB) temsilen Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ferdi Murat Gül, Mehmet 
Ağrikli ve Zeynep Erkunt Armağan katıl-
dı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim 

MAkİnA SEkTörü STrATEjİ 
BELGESİ VE EYLEM PLAnı 
HAzırLıkLArı SürüYOr
Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015-2018 yıllarını kapsayacak makine sektörü 
strateji Belgesinin hazırlıklarına hız verdi. ankara’da düzenlenen çalıştayda 
sektör paydaşlarını biraraya getiren Bakanlık,  yeni strateji belgesi ve eylem planı 
üzerindeki çalışmalarını paylaştı.

178

GÜNDEM EKİM



Kılıçaslan’ın başkanlığında, sektörel 
dernek temsilcileriyle çeşitli kamu ku-
rum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de 
hazır bulunduğu çalıştay, geniş bir katı-
lımla gerçekleştirildi. 

“HedefleriMize ulaşMak 
için farklı StrateJiler 
geliştirMeliyiz”
Çalıştayın açılışında konuşan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Genel Müdürü Prof.  Dr. İbrahim 
Kılıçaslan makine sektörünün önemi-
ne vurgu yaparak, “Bakanlığımızın so-
rumluluk alanına giren 34 sektör için-
de makine özel bir yere sahiptir” dedi. 
Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusun-
da makine sektörüne önemli görevler 
düştüğünü belirten Kılıçaslan, mevcut 
stratejilerle sektörün beklentilere cevap 
veremeyeceğini söyledi. Sektörün 100 
milyar dolarlık ihracat rakamına ürün-
lerdeki katma değeri artırarak ulaşabi-
leceğini ifade eden İbrahim Kılıçaslan, 
inovasyon ve bilgi ekonomisini üretime 
dahil ederek arzu edilen sıçramanın 

yapılabileceğini aktardı. Kılıçaslan söz-
lerini şöyle noktaladı: “Makine Sektörü 
Strateji Belgesini hazırlarken, makine 
sektöründe faaliyet gösteren üretici-
lerimizin devletimizden beklentilerini 
öğrenmek istiyoruz. Kişisel olarak Türk 
makine sektörünün her türlü makineyi 
üretebilecek kapasitesi olduğuna ina-
nıyorum. Fakat sektörümüzün dağınık 
yapısından kaynaklanan sorunlarına 
çözüm üretmeliyiz. Bu konuda neler 
yapılabileceğinin, markalaşma, kü-
melenme ve Ar-Ge konularında hangi 
adımlar atılması gerektiğinin toplantıda 
tartışılmasını, alınan kararların da stra-
teji belgesinde yer bulmasını arzu edi-
yoruz. Hedeflerimize ulaşmak için farklı 
stratejiler geliştirmeli, sonuç odaklı bir 
çalışmaya imza atmalıyız. Kamu ve özel 
sektörü bir araya getiren bu çalıştayın 
önemli bir sinerji yaratacağını umuyo-
rum.”    

StrateJi BelgeSi Makine Sektör 
teMSilcilerinin fikirleriyle 
şekillenecek 
Moderatörlüğünü Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Sektörler Daire 
Başkanı Zühtü Bakır’ın üstlendiği ça-
lıştayda 2011-2014 dönemini kapsayan 
belge sayesinde sağlanan gelişmeler, 
belgenin AB’deki örneği ve iki belge 
arasındaki farkları içeren bir sunum 
gerçekleştirildi. Ardından yeni strateji 

belgesinde yapılacak kurgusal değişik-
likler, GZFT Analizi, belgeye ışık tutacak 
yeni vizyon ve altı başlıkta değerlendiril-
mesi öngörülen stratejik hedefler katı-
lımcılar ile paylaşıldı. Sektör temsilcileri 
özellikle Ar-Ge ve inovasyon, dış ticaret 
ve yabancı yatırımlar, finansman, kamu 

Prof. dr. ibrahim kılıçaSlan
Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
sanayi Genel müdürü

Prof. Dr. İbrahim kılıçaslan: 
“Makine sektörü 
hedeflerine inovasyon ve 
bilgi ekonomisini üretime 
dahil ederek ulaşabilir.”
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alımları, yatırım yeri temini ve kümelen-
me konularında görüşlerini paylaşma 
fırsatı buldu. 
Çalıştayın bitiminde sektörün temel 
sorunları şu şekilde şekilde sıralandı: 
“Türkiye genelinde, mevcutta kullanılan 
750-800 bin hurda traktörün ekonomik 
ömrü dolmuştur, kullanılanların da ma-
liyetleri yüksektir. Motorların yenilen-
mesi de bir başka sorunu teşkil etmek-
tedir. Traktör sektöründeki KDV ve ia-
desi problemi de sektöre zarar vermek-
tedir. Kamu İhale Etiği Yönetmeliğine 
eklenmiş olan  ‘Başbakanlığın ve 
Bakanlıkların kamu ihaleleri için yerli 
malzeme tedarikinde, yetkililerin bu ka-
idelere uymama halinde etiksizlik ilan 
edileceği’ hususunun etkinleştirilmesi 
gerekmektedir. TEYDEB desteklerinin 
incelendiği komisyonlarda sanayici le-
hine davranacak mekanizmalara ihtiyaç 
vardır. Mesleki yeterlilik konusunun 
çözüme kavuşması, meslek liselerinde 

yetişen öğrencilerin sanayiye kazandı-
rılması gerekmektedir. Yabancı ülkeler-
deki teknik kolejlerin Türkiye ile partner 
olma talebi vardır ve bu sağlanmalıdır. 
Çalışan mühendis sayısı 30’un altında 
olan firmalar Teknoparklar’dan istifade 
edememektedir. Ayrıca Ar-Ge merkezle-
rinin işletme içinde olmaması da sorun 
teşkil etmektedir. Ar-Ge merkezleri ye-
tersizdir ve Ar-Ge merkezlerinin fabrika 
içinde kurulması gerekmektedir. Şile 
bölgesinde çıkarılan yüksek kalitede-
ki silis kumu ocaklarının kapatılması, 
üretici için sıkıntıya neden olmaktadır. 
İhale teknik şartnamelerinde yerli üre-
ticinin önünü kesen tanımlamalara yer 
verilmesi ve kamuda yerli makine tec-
hizatı kullanımının az olması önemli bir 
sorundur.  Kırsal Kalkınma Programı 
çerçevesinde 2015 yılında makine alım 
hibe destekleri sona erecektir. Bu konu 
yeninden değerlendirilmelidir. Termik 
santrallerin ithal makine ve ekipmanlar 
ile kurulması sektör adına bir kayıptır. 
Unlu mamül makinelerinin sahip oldu-
ğu TSE belgesinin yurt dışında geçer-
liliğinin olmaması ve GAZMER’in gaz 
bağlantısı için ürünlerde TSE değil CE 
belgesi araması sektörü zora sokmakta-
dır.  Unlu bir mamülün, örneğin ekmeğin 
yüzde 1 KDV ile satılması, unlu mamül 
makine ekipmanının ise yüzde 18 KDV 
ile alınmasıdır.  Tekstil makinesi ihracatı 
2008’den beri durgun bir seyir izlemek-
tedir. Türkiye’nin ekonomik kalkınmışlık 

seviyesinin yükselmemesi ve verilen teş-
viklerle aynı sektörde üretim yapan fir-
maların çoğalması önemli bir sorundur. 
Endüstriyel otomasyon sisteminin tanın-
maması ve yazılım ile elektronik konu-
sunda Türkiye’nin fırsatları yakalayama-
ması nedenleri incelenmelidir. OSB’ler, 
garanti belgeleri ve standardizasyonlar-
daki eksiklikler diğer önemli problem-
lerdir.  Fabrikalarda eleman istihdamı 
sorunu yaşanmaktadır. Türkiye’de orta-
lama yaşın 30 olması sosyo-ekonomik 
sıkıntılara yol açmaktadır. Türkiye, raylı 
sistemlerde yatırım açısından geri kal-
mıştır. İş makinelerinin yeni yatırımlara 
ihtiyacı vardır. Makine sektörüyle ilgili 
özellikle Almanya’da bütün faaliyetler,  
VDMA gibi dernekler tarafından yürü-
tülüyor. Türkiye’de de bu tür bir ihtiyaç 
vardır. Türkiye’nin bir asansör marka-
sı yaratması gerekmektedir.Tekstil ve 
otomotiv sektörlerindeki furya sırasında 
makine için fırsatlar kaçmıştır. Şimdi de 
inşaat sektöründe fırsatlar göze çarp-
maktadır. Kaliteli üretim yapan firmala-
rı, ortak bir marka altında buluşturacak 
bir markaya ihtiyaç vardır. Devlet tara-
fından verilen fuar desteklerine bakıldı-
ğında iş yapan ve yapmayan firmaların 
tamamına destek sağlanıyor. Bu durum 
bir eşitsizlik yaratmaktadır. Makine sek-
törünün konumlandığı gelişmiş bölge-
lerde yatırım arazilerinin fiyatlarının çok 
yüksek olması önemli bir sorunlara yol 
açmaktadır.”

zühtü Bakır
Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

sektörler daire Başkanı

Sektör temsilcileri özellikle 
Ar-Ge ve inovasyon, 
dış ticaret ve yabancı 
yatırımlar, finansman, kamu 
alımları, yatırım yeri temini 
ve kümelenme konularında 
görüşlerini paylaşma fırsatı 
buldu.
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Sektör sorunlarının ve çözüm 
önerilerinin tartışılması, kamu 
kurum ve kuruluşları tarafın-
dan tarımsal mekanizasyonla 

ilgili mevzuat çalışmaları ve uygula-
maları hakkında bilgi verilmesi, mev-
zuat ve uygulamalarına dair sorunların 

görüşülmesi ile üniversite-sanayi iş-
birliğinin geliştirilmesi amacıyla 2007 
yılından bu yana aralıksız düzenle-
nen toplantıya; aralarında Türk Tarım 
Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR) üyeleri, akademisyenler, 
ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum 

örgütlerinin temsilcilerinin de yer aldığı 
87 davetli katıldı.

iki günde dört oturuM 
gerçekleştirildi
İki gün süren oturumlar çerçevesinde 
birinci günün ilk oturumu Bilim, Sanayi 

TArMAkBİr SEkTör 
BULUŞMALArının 
SEkİzİnCİSİ AnTALYA’DA 
DüzEnLEnDİ
antalya’da 30 ekim - 2 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 8. TarmakBir 
sektör Buluşması kapsamında kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden 
temsilciler; sektör sorunları, çözüm önerileri, mevzuatlar, ar-Ge, inovasyon ve 
üniversite-sanayi işbirliği başlıkları altında çeşitli sunumlar yaptı.
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ve Teknoloji Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının sunumlarına 
ayrıldı. İlgili kurumların sunumlarının 
ardından soru-cevap kısmında özel sek-
tör temsilcileri; deney, sevk ve kredi-
lendirme işlemleri ile ilgili yaşadıkları 
çeşitli aksaklıkları dile getirerek çözüm 
önerilerini tartışmaya açtı. Bu oturum-
da Sanayi Bakanlığının Girişimci Bilgi 
Sistemi  (GBS) üzerinden aktardığı sek-
törel bilgiler ve Tarım Bakanlığı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğünün 2015 yılı 
ve sonrası için mevcut hibe desteklere 
alternatif olarak düşündüğü sıfır faizli 
tarım makineleri kredisi projesi, katı-
lımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. 
TDKD tarafından verilen bilgiye göre 
yeni dönem için IPARD desteklerinin 
yakında başlayacağı, bununla birlikte 
traktörün artık kapsam dışında kalacağı 
belirtildi. 

İkinci oturumda ise Ekonomi Bakanlığı 
ve Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), 
PANKOBİRLİK  ve  Tar ım Kred i 
Kooperatifleri Merkez Birliğinin birer 
sunum yaptı. Ekonomi Bakanlığının 
sunumunda, sektöre yönelik çeşitli 
devlet desteklerinden bahsedilerek di-
ğer kurumlarla yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi verildi. MAİB’nin, genel 
makine istatistikleri ve MTG’nin faali-
yetleri hakkında gerçekleştirdiği sunu-
mun ardından PANKOBİRLİK de tedarik 
sistemleri ve yürütülen projeler konu-
sunda açıklamalarda bulundu. Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ise 
2009-2014 dönemi için firmalar tara-
fından yapılan fiyat artışının, işçilik ve 
demir-çelik ürünlerinin fiyat artışının 
gerisinde olduğunu örneklerle an-
lattı. Oturumun soru-cevap kısmında 
PANKOBİRLİK tarafından yürütülen ta-
rım makineleri projesi ile ilgili olarak 
akademisyenler tarafından farklı gö-
rüşler ve eleştiriler dile getirildi. Bitki 
koruma makineleri için bandrol zorun-
luluğunun kaldırılması ve ruhsat süre-
sinin 10 yıla çıkarılması da tartışılan bir 
diğer konu oldu.

ar-ge, inoVaSyon Ve üniVerSite-
Sanayi işBirliği tartışıldı
İkinci gün düzenlenen üçüncü oturumun 
konusu ise Ar-Ge, inovasyon ve üniver-

site-sanayi işbirliği oldu. Orta ve uzun 
vadede katma değeri yüksek, teknolojik 
unsurlar ihtiva eden, rekabet edebilir 
tarım makineleri üreten ve ihraç eden 
firmaların hayatta kalabileceği gerçe-
ğinden hareketle; sektörde bir farkın-
dalık yaratılması adına çeşitli aktiviteler 
yapılması konusu tartışmaya açıldı. Bu 
çerçevede üniversitelerden gelen ko-
nuşmacılar Ar-Ge çalışmaları hakkında 
bilgi verirken TARMAKBİR’in de Ar-Ge 
ve inovasyon noktasında üyelerine yapa-
bileceği katkılar değerlendirildi. 
Dördüncü ve son oturumda ise TSE, 
Türk Eximbank, Ziraat Bankası, DLG ve 
Tüyap Fuarcılık sunumları gerçekleşti-
rildi. TSE tarafından sektörü ilgilendiren 
çeşitli standartlar, belgelendirme safha-
sında yaşanan sorunlar ve güncel mev-
zuat hakkında bilgi aktarılırken Ziraat 
Bankası ve Türk Eximbank da sunumla-
rında yatırımlara yönelik sağlanan finan-
sal olanaklardan bahsetti. DLG Fuarcılık 
tarafından Agritechnica Fuarı ve fuara 
katılım şartları hakkında bilgi verilirken 
Tüyap Fuarcılık da Türkiye’de düzenle-
nen tarım ve mekanizasyon fuarlarına 
ilişkin güncel durumu aktardı. Ziraat 
Bankası tarafından verilen zirai kredi-
lerle ilgili olarak yatırımcılar nezdinde 
karşılaşılan zorluklar ve bankanın aldığı 
tedbirler son oturumun en çok ilgi çeken 
konularından biri oldu.

Toplantıda; orta ve uzun 
vadede katma değeri 
yüksek, teknolojik unsurlar 
ihtiva eden, rekabet edebilir 
tarım makineleri üreten 
ve ihraç eden firmaların 
hayatta kalabileceği 
vurgulandı.

organizasyonun sponsorları 
arasında yer alan Mtg, 
tarMakBir’in yanındaydı.
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MTG’nin Almanya partner-
lerinden teknoloji ağı OWL 
Maschinenbau tarafından 
organize edilen ve bu yıl 

10. yıldönümünü kutlayan FMB 2014 
Fuarı, 5-7 Kasım tarihleri arasında 
Almanya Bad Salzuflen’de gerçekleş-

tirildi. Türk firmalarının yer almadığı 
organizasyonda; makine tedarik sa-
nayisine yönelik ürünler sergilendi. 
Fuara, Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) ve MTG’yi temsilen Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz ka-
tıldı. Hannover Ticaret Ataşesi Kudret 

Ceran da MTG standını ziyaret ederek 
temaslarda bulundu. 

Mtg reklaMları ilgi çekti
FMB Fuarı kapsamında “You Are In 
Good Hands - Emin Ellerdesiniz” te-
malı MTG ilanları fuar gazetesinde yer 

MTG, ALMAnYA 
fAALİYETLErİnİ fMB 
fUArı İLE SürDürDü
makine Tanıtım Grubu (mTG), 5-7 kasım tarihleri arasında almanya Bad salzuflen’de 
düzenlenen makine sanayisi tedarikçileri fuarı FmB’ye (The supplier show of 
mechanical engineering) katılarak, ziyaretçileri Türk makine sektörü hakkında 
bilgilendirdi.
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alırken “Turkish Machinery” logosu da; 
fuar çantaları, fuar giriş kartları ve ya-
ka kartı iplerini süsledi. Fuarın ilk günü 
olan 5 Kasım tarihli Alman Die Welt ga-
zetesinde, MTG’nin faaliyetlerini ve Türk 
makine sektörünü anlatan bir ek yayın-
landı. Gazete, fuara katılan firmalara da-
ğıtılarak MTG’nin çalışmaları hakkında 
bilgiler verildi. Ayrıca fuarın resmi ga-
zetesinde de Türkiye’nin, Alman makine 
sanayisinin partneri olduğunun altını çi-
zen bir yazı yayınlandı. MTG, fuarın ikinci 
günü düzenlenen “Messe Party” organi-
zasyonuna da sponsor oldu. 

Mtg’nin gelecek döneM 
çalışMalarıyla ilgili teMaSlar 
gerçekleştirildi
Fuarın ilk günü, Almanya’da ilan ve-
rilen sektörel dergilerin bağlı bulun-
duğu medya kuruluşu yetkililerinden 
Jürgen Zügner, MTG standını ziya-
ret etti. Yapılan görüşmede, MAİB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve MTG Almanya 
Sorumlusu Sevda Kayhan Yılmaz ile 
MTG Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz; 
ilerleyen dönemde MTG’nin Almanya’da 
yürüteceği faaliyetler kapsamında, ilan 
verilebilecek mecralar hakkında bilgi 
aldı. Hannover Ticaret Ataşesi Kudret 
Ceran ile birlikte Sevda Kayhan Yılmaz 
ve Ahmet Yılmaz, Almanya’da işbirliği 
çalışmalarında bulunulan OWL’nin ve 
OWL üyesi firmaların stantlarını da ziya-
ret ederek yürütülecek ortak faaliyetler 
hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

6 Kasım tarihinde ise Hollanda’da faa-
liyet gösteren Metal Union adlı sektörel 
derneğin yetkilisi Mr. Verlinden, MTG 
standını ziyaret etti. Ziyarette, MTG’nin 
Hollanda’da ilerleyen dönemlerde ger-
çekleştirmeyi planladığı faaliyetler hak-
kında görüşüldü. Fuarın ikinci günü OWL 
yetkilileri de MTG standını ziyaret etti. 

MTG Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz 
ile OWL yetkilileri çeşitli görüşmeler 
gerçekleştirdi. 
485 firmanın katıldığı ve 6 bin kişinin 
ziyaret ettiği fuar süresince MTG stan-
dında, MAİB üyesi firmalara ve sektörel 
derneklere ait bilgiler içeren katalog, CD 
ve USB bellek dağıtıldı.

almanya’nın en etkili ve en çok okunan gazetelerinden die Welt, 5 kasım tarihin-
de yayınlanan sayısında Global connection eki ile Türk makine sektörünü tanıttı. 
içeriği makine Tanıtım Grubu (mTG) tarafından hazırlanan yayında, Türkiye’de 
hızla büyüyen makine sektöründen ve sektördeki alman-Türk işbirliğinden 
bahsedildi.
Gazetenin tamamına www.makinetanitimgrubu.com adresinden ulaşılabilir.

MTG’nİn fAALİYETLErİ DünYA BASınınDA
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konya’da düzenlenen “Üretimde 
Proses Optimizasyonu ve 
Enerjide Verimlilik” tema-
lı teknoloji forumuna MTG 

ve Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz, Saksonya Ekonomik Kalkınma 

Kurumu Yöneticisi Gunter Lammerzahl, 
VEMASinnovativ - Saksonya Makine 
İnovasyon Birliği Temsilcisi Prof. Dr. 
Dieter Weidlich, KSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Memiş Kütükcü ile Konya 
Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Öztürk’ün aralarında 

bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı 
konuk katıldı. 
Toplantıda, VEMAS heyetine Konya sana-
yisinin yapısı, Konya İnovasyon Merkezi 
hakkında bilgi verilerek iki ülke arasın-
daki işbirliği fırsatları değerlendirildi. 
Forumda ayrıca Saksonya makine küme-

kOnYALı SAnAYİCİLEr İLE 
ALMAnYA İnOVASYOn 
BİrLİğİ TEknOLOjİ 
fOrUMUnDA BULUŞTU
makine Tanıtım Grubu (mTG) ve konya sanayi Odası (ksO) işbirliğiyle organize 
edilen Teknoloji Forumu, almanya inovasyon Birliğinden (Vemas) temsilcilerin 
katılımıyla 10 kasım’da konya’da gerçekleştirildi.    
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si ve 2015 yılında Leipzig’de düzenlene-
cek INTEC 2015 Fuarı ile ilgili sunumlar 
yapıldı. Teknoloji Forumunun açılışında 
konuşan MTG ve MAİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, Almanya’nın 
önemine dikkat çekti. “Almanya, özellik-
le makine sanayi konusunda bizim için 
önemli bir partner” diyen Sevda Kayhan 
Yılmaz, Almanya’daki Türklerin varlı-
ğının kendilerine güç verdiğini söyledi. 
Konya’nın gelişime açık, çalışkan, üret-
ken ve hızla sanayileşen bir şehir oldu-
ğunu belirten Yılmaz, mevcut işbirliğinin 
daha iyi noktalara taşınabileceğini ifade 
etti.

“alManya ile BölgeSel 
işBirliğiMizi güçlendirMeliyiz”
Konya’nın ihracatında ikinci sırada yer 
alan Almanya ile işbirliğini artırmak 
amacıyla düzenlenen forumda söz alan 
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Memiş 
Kütükcü de Almanya ile dış ticaret, pa-
zarlama, yatırım, teknoloji gibi alanlarda 
çok daha güçlü işbirlikleri yapmak iste-
diklerini söyledi. Konyalı sanayicilerin 
geçtiğimiz 10 yılda önemli başarılara 
imza attığını belirten Memiş Kütükcü, 
özetle şunları söyledi: “Konya ihraca-
tında ilk sırada yer alan makine sektö-
rü son 10 yılda ihracatını 5 kat artırarak 
55.4 milyon dolardan 283 milyon dolara 
taşıdı. Bölgemizdeki tüm sektörlerimizin 
üretim ve ihracatlarında böylesine güçlü 
yükselişler söz konusu. Marka, patent 
ve endüstriyel tasarımda Türkiye’de al-
tıncı sıradayız. 2013 yılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu verilere göre 100’ün üzerinde 
çalışanı olan firma sayımız 91’e ulaştı. 
Türkiye’de işsizliğin en düşük olduğu 
ikinci il Konya’dır.  Başarımızı sürdüre-
bilmek için yeni uluslararası işbirlikleri 

kurmanın yanı sıra, Almanya gibi ilişki-
lerimizin hali hazırda güçlü olduğu ül-
kelerle dış ticaret, pazarlama, yatırım, 
teknoloji gibi alanlardaki işbirliklerimizi 
güçlendirmeliyiz.” 

“türk firMalarının gücünü 
Biliyoruz”
Saksonya Ekonomi Kalkınma Şirketi 
T ü r k i y e  G e n e l  M ü d ü r ü  G u n t e r 
Lammerzahl da yaptığı konuşmada, 
Türkiye’ye dört kez geldiğini ve Türk 
firmalarının gücünü bildiğini belirterek, 
”Firmalara hem eğitim gezilerinde, hem 
fuarlarda destek veriyoruz. Sanayi ve ti-
caret odaları ile işbirliği halinde çalışıyo-
ruz. Bu gibi etkinliklerle işbirliğinin arta-
cağını düşünüyorum” dedi. Lammerzahl, 
Saksonya eyaletinde makine imalatının 
200 yıldır sürdüğünü belirterek eyalette 
faaliyet gösteren firmalar hakkında bil-

gi verdi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Öztürk ise Konya’nın gelişimin-
den bahsederek, Konya sanayisinin 
Almanya ile daha yoğun işbirliği yapa-
cak potansiyele sahip olduğunun altını 
çizdi. Prof. Dr. Dieter Weidlich de yap-
tığı sunumda başta otomotiv ve makine 
mühendisliği olmak üzere araştırma, 
eğitim ve inovasyon konularında MTG ile 
VEMAS arasındaki işbirliği çerçevesinde 
değerlendirmelerde bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından, prog-
rama katılan yerli ve yabancı katılım-
cılar, Almanya ve Saksonya Eyaletinin 
ekonomisi, yeni ve inovatif teknolojiler, 
teknolojik trendler, imalat prosesleri-
nin iyileştirilmesi, üretimde akışkanların 
ve çapakların transferinde optimizas-
yon konulu sunumlarını gerçekleştirdi. 
Teknoloji Forumu, MTG tarafından dü-
zenlenen akşam yemeği ile sona erdi. 

Sevda kayHan yılMaz
makine ihracatçıları Birliği ve
makine Tanıtım Grubu
yönetim kurulu üyesi

gunter laMMerzaHl
saksonya ekonomik kalkınma 
kurumu yöneticisi

Prof. dr. dieter WeıdlıcH
Vemasinnovativ - saksonya 
makine inovasyon Birliği 
Temsilcisi

Memiş kütükcü
konya sanayi Odası
yönetim kurulu Başkanı
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Bologna’da düzenlenen eıma Fuarına TarmakBir ve POmsad 
ile birlikte katılan makine Tanıtım Grubu (mTG), alt sektörleri 

örgütleri ile birlikte kendi ihtisas fuarlarında desteklemek 
temalı yoğun kampanyalarına bir yenisini ekledi. mTG’nin 
fuara davet eden ilanlarıyla havaalanından itibaren şehrin 
her yerinde karşılaşan ziyaretçiler, 92 stantda sergilenen 
ürünlerimizin çeşit ve kalitesini hayranlıkla karşıladılar.
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Makine Tanıtım Grubu (MTG), 
12-16 Kasım tarihleri ara-
sında İtalya’nın Bologna 
şehrinde düzenlenen ta-

rım ve tarım makineleri sektörü açı-
sından dünyanın en prestijli organizas-
yonlarından birisi kabul edilen EIMA 
Fuarına, Türk Tarım Alet ve Makinaları 
İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) ve Türk 
Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği 
(POMSAD) ile birlikte katıldı. Beş gün 
süren fuar boyunca Türk firmaları da 
yeni ürün ve teknolojilerini sergileme 
fırsatı buldu.
Türkiye’nin tarım makineleri ihracatın-
dan yüzde 13 pay alan İtalya, bu alanda 
lider konumunu koruyor. 
İki yılda bir düzenlenen Uluslararası 
Tarım Makineleri Fuarı – EIMA’nın bu 
sene 41’incisi gerçekleştirildi. 150 bin 
metrekarelik kapalı alanda 1800 firmaya 
ev sahipliği yapan fuarı 124 farklı ülke-
den 235 bin 614 kişi ziyaret etti. 650 yurt 
dışı katılımcının yerini aldığı organizas-
yonda 92 üretici firma ile temsil edilen 
Türkiye, fuara en güçlü katılımı gerçek-
leştiren ülkelerden biri oldu. Fuar süre-
since mekanizasyon, tarım teknolojileri 
ve tarım politikaları konularında yaklaşık 
150 konferans ve toplantı düzenlendi

Mtg, tarMakBir Ve PoMSad 
ortak Stant ile katıldı
MTG’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu, Yönetim 
Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan’ın 
katıldığı fuarda, TARMAKBİR Genel 
Sekreteri Selami İleri ve POMSAD Genel 
Sekreteri Gökhan Türktan da ziyaretçile-
re Türk makine sektörü ve üyeleri hak-

kında bilgi verdi. Fuar süresince kullanı-
lan görseller ve yazışmalar üzerinde bu 
üç kurumun  isim ve logolarına birlikte 
yer verildi. Kendi sektörlerinin yurt için-
de ve dışındaki yegane temsilcileri konu-
mundaki iki derneğin MTG çatısı altında 
bir arada hareket etmesinden güçlü bir 
sinerji doğdu. Fuar kapsamında yapılan 
ikili görüşmeler ve ziyaretlerde, Türk ve 
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İtalyan firmaları arasında ortak üretim 
ve  dış ticaretin ortak pazarlarda yay-
gınlaştırılması  gibi önemli konular ele 
alındı. Ziyaretçilere sadece pompa, vana 
ve tarım makinaları hakkında değil, Türk 
makine imalat sektörü, ekonomik du-
rum ve yatırım ortamı hakkında bilgiler 
de verildi.

“türk firMaları VeriMli Ve 
Başarılı Bir fuar geçirdi”
EIMA Fuarıyla ilgili görüşlerini payla-
şan MTG Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep 
Erkunt Armağan, Türkiye’nin Avrupa’nın 
birinci, dünyanın yedinci büyük tarım 
ekonomisine sahip ülkesi olduğuna 
dikkat çekerek, Türk tarım makineleri 
sektörünün gelişip, güçlenmesinin kaçı-
nılmaz olduğuna vurgu yaptı. Türk tarım 
makineleri sektörünün Avrupa standar-
dında üretim yaptığının da altını çizen 
Zeynep Erkunt Armağan, özetle şunları 
söyledi: “Tarım makineleri sektörünün 
herkesten önce kendi çiftçimizin ihtiya-

cına cevap verebilmek üzere büyümesi, 
gelişmesi ve güçlenmesi kaçınılmazdı. 
Bu güç artık sınırları aştı. Türkiye, ana 

pazarımız Avrupa’dan sonra dünya çift-
çisine de Avrupa kalite standardında 
traktör ve tarım ekipmanı sunan önemli 
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ülkelerden birisi haline geldi. Üyelerinin 
örgütlülüğü ve dayanışması, üretimin 
kalite-fiyat ekseninde çok doğru bir 
seviyeye oturmasını sağlayarak, sektö-
rü son 10 yılda dev adımlarla ilerletti. 
Görülen odur ki, EIMA Fuarı da Türk fir-
maları açısından çok verimli ve başarılı 

geçti. Sektördeki gelişmeleri yakından 
izlemenin yanı sıra, pek çok katılımcı 
firma fuardan yeni iş anlaşmaları, si-
parişler ve ortaklık önerileri ile döndü. 
Bu işbirlikleri, Türk makine sektörünün 
olduğu kadar Türk makinecisinin de gu-
rurudur.” 

“yeni döneM StrateJiMiz, alt 
Sektörleri, kendi iHtiSaS 
fuarlarında örgütleri ile 
Birlikte deStekleMeyi de 
içeriyor”
Kutlu Karavelioğlu, “MTG, fuarlara ka-
tılım ve buradaki kampanyaları bak-
mından bir dönüşüm gerçekleştiriyor. 
Önceki yönetim döneminde genel ma-
kina fuarlarına ağırlık vermekte idik; 
bunlara konuyla ilgili bütün dernekleri 
de götürüp MTG standı içinde hizmet 
vermelerini sağlıyorduk. Bu dönemin 
başından itibaren ihtisas fuarlarını ter-
cih ediyoruz; bütün dünyadan alıcıların 
gittiği, bir nevi olimpiyat gibi düzenle-
nen ve makinanın belli segmentlerine 
ait fuarları. Tanıtım Grubumuz yılda 
20’ye yakın fuara katılıyor; muazzam bir 
iş yükümüz var. Bu etkinlik yoğunluğu, 
derneklerimiz için de bir fırsat aslında; 
kendilerini bütün dünyaya gösterebilme-
leri için, MTG ve derneklerin uyum içinde 
çalışarak alt sektörleri yükseltebildikle-
rini ortaya koymak için. MTG’nin kuruluş 
felsefesi içinde, sektörlerin ancak örgüt-
leri ile birlikte kalkınabileceği ve küresel 
rekabette tanınabileceği gerçeği önemli 
yer tutmaktadır. Derneklerimizin potan-
siyelini makina sektörünün tamamı için 
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bütünleştirmek ve dünyanın istifadesine 
sunmayı görev biliyoruz” dedi.

Mtg’nin tanıtıM çalışMalarına 
ziyaretçiler Hayran kaldı
Fuar için hazırlanan ilan çalışmaların-
da ilk çağlardan bugüne Türk maki-
ne sektörünün ulaştığı seviyeye dikkat 
çekilmesi amaçlandı. Havaalanından 
Bologna’nın ana meydanı olan Piazza 
Maggiore’ye, belediye otobüslerinin ka-
portalarından fuar alanına kadar pek 
çok yerde karşılaşılan ilanlar çok geniş 
kitlelere ulaştı. Fuar katılımcısı Türk fir-
maları ise MTG’nin yoğun reklam kam-
panyasından gurur duyduklarını ve rek-
lamlar sayesinde kendilerine olan ilginin 
artığını dile getirdi. İlan çalışmalarına ek 
olarak fuarda yer alan stantda ziyaretçi-
lere MTG, TARMAKBİR ve POMSAD tara-
fından sektörleri ve üyeleriyle ilgili bilgi-
leri içeren katalog, CD gibi basılı ve diji-
tal dokümanlar da dağıtıldı. Ayrıca MTG, 
fuara katılan Türk firmalarının listesini 
ve standtlarının hangi hollerde bulun-
duklarını içeren bir broşür de hazırladı.

türkiye, ceMa’ya aSil üye olMa 
yolunda öneMli Bir adıM attı
13 Kasım’da fuar alanında düzenlenen 
CEMA & AGRIEVOLUTION ortak ba-

sın toplantısında, Türkiye’nin CEMA’ya 
“Associate Member - Ortak Üye” olarak 
katılımı anons edildi. Dünya tarım ve ta-
rım makineleri sektörleri ile ilgili büyük-
lüklerin analiz edildiği toplantıda, üretici 
ülkelerle ilgili büyüme-küçülme tah-
minleri gözden geçirildi. CEMA Yönetim 
Kurulu Başkanı Richard Markwell, 
Türkiye’nin 2016 başı itibariyle asil üye-
lerden birisi olmasını CEMA Yönetimi 
olarak şiddetle arzu ettiklerini; bunun, 
Türkiye’deki tarım makineleri imalatçı-
larına olduğu kadar CEMA üyesi ülkele-
rindeki imalatçılara da katkı sağlayaca-
ğına inandıklarını dile getirdi.  

türk Ve italyan Makineciler 
Mtg kokteylinde Buluştu
MTG Üyeleri Kutlu Karavelioğlu ve 
Zeynep Erkunt Armağan, sektör adına 
yoğun temaslarda bulunmanın yanısı-
ra, AGRIEVOLUTION (Global Alliance for 
Agriculture Equipment Manufacturing 
Associations) ve FICCI (Federation of 
Indian Chambers of Commerce and 
Industry) üyelerinin de davetli olarak yer 
aldığı ve Türk - İtalyan tarım makinele-
ri üreticilerini bir araya getiren koktey-
le de ev sahipliği yaptılar. MTG üyeleri, 
İtalya Tarım Makineleri Federasyonu 
(FEDER UNACOMA) Başkanı Massimo 
Goldoni’nin dikkatini, Türk firmalarına 
sağlanan imkanların, katılımlarının bü-
yüklüğüne uygun biçimde artırılması ge-
reğine çektiler. Bu görüşmede, Türk ve 
İtalyan sektörleri ve örgütleri arasındaki 
işbirliğinin, EIMA’nın Türkiye ayağının 
Konya’da düzenlenmesi de dahil büyük 
potansiyeller içerdiği üzerinde duruldu.
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kuzey girişindeki küp ilan çok sayıda 
ziyaretçinin ilgisini çekti.

Fuarın ana girişi ve hall geçişleri mTG ilanlarıyla 
donatıldı.

eıma fuar alanının michelino girişindeki kule ziyaretçilerin ilgisinin 
Türk makinelerine odaklanmasını sağladı.
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Fuar ziyaretçilerini ilk olarak Bologna havaalanı 
schengen bagaj alımı bölümündeki mTG ilanları 

karşıladı.
Bologna’da sefer yapan otobüslerin yan ve arka 

yüzlerine mTG ilanları giydirildi.

şehrin en işlek meydanı olan Pıazza maggıore’deki 

ilan Türk makinecilerin gururu oldu.
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“italyanları 
tedirgin 

ettik”

“EIMA Fuarına ilk kez 2004 yılında 
katıldık. Fuarda yer alan firma sa-
yısında her yıl artış gözleniyor. Türk 
tarım makineleri sektörü EIMA’nın 
ilk yılında dokuz firma ile temsil 
edilirken bugün katılımcı sayısı 90’ı 
aştı. Sektörümüzün uluslararası öl-
çekteki iki önemli etkinliğinden biri 
olan EIMA’da yer almak üreticileri-
miz açısından prestij niteliği taşıyor. 
Türk üreticiler, bu yıl fuar şirketi 
tarafından alan sorunu mazeret 
gösterilerek çadır olarak tabir edi-
len ek binalara yerleştirildi. Mevcut 
uygulamadan rahatsızlık duyuyoruz. 
Yıllardır fuara katılan bizim gibi 
firmalara yönelik bu uygulamanın 
kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Türk 
firmaların sektördeki gelişimi İtal-
yan üreticileri tedirgin etti. Sektör 
olarak en kısa sürede uluslararası 
ölçekte alternatif bir fuar organizas-
yonunu Türkiye’de düzenlemeliyiz. 
Tüm olumsuzluklara karşın başarılı 
bir fuar geçirdik.”

“Türkiye ürettiği kaliteli makine-
ler ve bu makineler çerçevesinde 
yarattığı imaj ile dünya pazarların-
da güvenle boy gösteriyor. Şehir 
merkezine ve fuar alanına verilen, 
sektörümüzü tanıtan ilanlar son 
derece faydalı oldu. MTG’nin üstlen-
diği sorumluluğu takdir ediyorum. 
Tüm bu çalışmaları nedeniyle 
MTG’ye ve bünyesinde görev alan 
ilgili isimlere teşekkür ediyorum.”

şenol önal
önallar Tarım yöneTim 
kUrUlU Başkanı ( TarmakBir 
yöneTim kUrUlU Başkanı)

92 Türk firmasının katıldığı eıma
Fuarı’nda Türkiye en fazla katılım saĞlayan

dördüncü ülke oldu. Türk firmaları
ile eıma Fuarı’nı ve mTG’nin

tanıtım kampanyasını konuştuk.

KATILIM7.
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“fuarın en dikkat çekici 
ilanlarında Mtg iMzaSı Vardı”

“Mtg, italya’da türk 
üreticiSinin SeSi oldu”

“Bu yılki fuarın diğerlerine göre firmamız açı-
sından daha verimli geçtiğini düşünüyorum. 
Erkunt Traktör olarak 24 ülkeye ürünlerimizi 
ihraç ediyoruz. Firmamız satış sonrası hiz-
metler de sunabilecek bayilik arayışları sür-
dürüyor. EIMA Fuarının bu arayışımıza cevap 
verebilecek nitelikte olduğunu düşünüyoruz. 
Fuardaki ziyaretçi kitlemiz, bayilik politikala-
rımıza uygun profesyonel kişilerden oluşuyor-
du. Avrupa’nın Türk ürünlerine yönelik algısı 
değişmeye başladı. Avrupalılar artık Türk 
ürünlerine güveniyor. Erkunt Traktör olarak 
hedef pazarlarımız arasında ilk sıralarda yer 
alan Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa 
ülkelerinde, ülkemize duyulan bu güvenle 
önemli işler yapacağımıza inanıyoruz.”

“Fuar alanının girişindeki dev afiş, kuşkusuz 
en fazla ilgi çeken ilanlar arasındaydı. Fuarın 
açılışından sonra giriş yapan tüm ziyaretçile-
ri, MTG reklamları karşıladı. Sektörümüzün 
tanıtımı için başta MTG olmak üzere birçok 
kurum ve kuruluş önemli çalışmalara imza 
atıyor. Üreticiler olarak bu çabaları boşa 
çıkarmayacağız. Avrupa’nın merkezindeki 
böyle önemli bir etkinliğe 90’ın üzerinde üre-
ticimizle omuz omuza katılmak da bizim için 
ayrı bir övünç kaynağı. Ülkemizi en iyi nokta-
lara taşıyacağımıza olan inancımız tam.”

“Geçen yıl Almanya’da düzenlenen sektö-
rümüzle ilgili etkinliğe katıldıktan sonra, 
İtalya’da da boy göstermek istedik. Firmamız 
ürettiği zirai ilaçlama tanklarını altı ülkeye 
ihraç ediyor. Yeni tasarım ve yeni modeller-
le üretim alanımızda daha iyiyi sunmak için 
çalışıyoruz. EIMA, hareketli bir fuar. Tahmin-
lerimizin ötesinde birçok profesyonel ziyaretçi 
ile kontak kurmamızı sağladı. Bu yönüyle 
EIMA’nın dünya genelindeki ihracat ağımızın 
genişlemesine katkı sağlayacağını düşünüyo-
rum.” 

“MTG’nin, İtalya gibi makine üretiminde söz 
sahibi bir ülkede, Türk makinecisinin sesi 
olması çok önemliydi. Keşke diğer kurumları-
mız da MTG gibi etkili ve başarılı çalışmalara 
imza atabilse. Türk üreticisinin bu tip imaj 
çalışmalarına çok ihtiyacı var.”

eMre kantar
erkUnT TrakTör
yUrT dışı saTış BölGe 
müdürü

ceVat araBacı
POlidaş
Firma sahiBi

“Mtg’nin 
tanıtıM 

çalışMaları 
BenzerSiz”

“Firmamız, 500 bin tonluk profil 
üretiminin yüzde 75’ini dünyanın 
110 ülkesine ihraç ediyor. Tarım 
sektörü için profil üretimine ise iki 
yıl önce başladık. Bu alana yönelik 
ürünlerimizi tanıtmak için ilk kez, 
2013 yılında Almanya’da düzenle-
nen fuara katıldık. EIMA ile ilgili 
olumlu referansları da bu fuarda 
aldık. EIMA, son derece iyi organize 
edilmiş yoğun katılımlı bir fuar. Pa-
zarlama stratejilerimiz doğrultunda 
önümüzdeki yıllarda da burada 
olmayı istiyoruz.”

“Fuar alanının girişindeki ‘Turkish 
Machinery’ imzalı ilanlar dikkatimi 
çekti. Avrupa’daki pek çok fuar-
da da gördüğümüz, Türk makine 
sektörünün tanıtımı için hazırlanan 
bu tip ilan çalışmalarını son derece 
faydalı buluyorum. Son yıllarda 
MTG adeta bir tanıtım atağına kalk-
tı. Reklam çalışmalarının benzerini 
yapan başka bir ülke daha yok.”

can iMzalı
özkan demir-Çelik sanayi
saTış sOrUmlUsU

KATILIM3.

KATILIM1.

KATILIM1.
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“Mtg ilanları, italyanların 
çifte Standardına ceVaBıMızdı”

“Mtg’nin ilanlarıyla gurur 
duyduM”

“Avrupa’da sektörümüzle ilgili pek çok fuara 
katılmamıza rağmen EIMA’da ilk kez yerimizi 
aldık. Sektörümüz açısından fuar organizas-
yonunu oldukça başarılı bulduk. Ziyaretçi 
sayısı açısından beklentilerimize cevap verdi. 
Fuarda önemli görüşmeler yapma şansımız 
oldu. Fakat EIMA’da konumlandırıldığımız yer-
den memnun değildik. Aynı üretim sahasında 
faaliyet gösterdiğimiz önemli firmalardan 
kopuk bir alanda ürünlerimizi sergiledik. 
Yerimizdeki bu değişiklik nedeniyle fuar stan-
dımızı da küçülttük. EIMA Fuarında özellikle 
Türk firmalarına çifte standart uygulandığını 
düşünüyorum.”

“TARMAKBİR ve POMSAD logolarının da 
kullanıldığı ilanları çok başarılı bulduk. Bo-
logna meydanındaki büyük ilandan ise bunu 
çok beğenip bize aktaran Bolivya bayimiz 
aracılığıyla haberdar olduk. Türk makinecisi 
olmakla bir kez daha gururlandık. MTG’nin 
başarılı tanıtım çalışmaları, İtalyanların çifte 
standardına cevap gibiydi.”

“EIMA, tarım makineleri sektörüne yönelik 
dünya ölçeğinde düzenlenen en önemli etkin-
liklerden biri. Faydalı görüşmeler yaptığımız 
dolu dolu bir fuar geçirdik. Ziyaretçilerin 
büyük bir kısmı, ürünler hakkında bilgisi olan 
ve sektörü tanıyan profesyonel isimlerdi. Türk 
makinesi ve üreticileri artık belli bir seviye-
yi aştı. Yakın zamanda teknolojik açıdan da 
önemli aşamalar kaydedeceğimize inanıyo-
rum. Rekabetçi yapımızla Alman ve İtalyan 
üreticileri Avrupa pazarında daha da zorlaya-
cağız. EIMA da dahil olmak üzere, önümüzdeki 
dönemde de fuarlara katılmayı sürdüreceğiz.”

“MTG ilanları fuar alanının ve şehrin birçok 
farklı yerinde karşımıza çıktı. Yapılan tanıtım 
çalışmalarından bir Türk olarak gurur duy-
dum. Üreticilerimiz açısından da böyle önemli 
organizasyonlarda yapılan tanıtımların, 
faydalı olacağı kanaatindeyim. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.”

erSin türkMen
Çelikel Tarım
PrOJe müdürü

erdeM çelik
GüÇlüsan Çelik
Genel müdürü

“Mtg, türk 
MakineSini 

yine ön Plana 
çıkardı”

“EIMA, tarım teknolojileri alanındaki 
son gelişmelerin sergilendiği önemli 
bir fuar. Türkiye gibi, tarımsal üre-
timin önemini her geçen yıl artırdığı 
bir ülkede, üreticilerin modern tarım 
makineleri ve pompa teknolojileri 
konusundaki global gelişmeleri 
yakından takip etmesi gerekiyor. 
EIMA ve benzeri kapsamlı etkinlikler 
de yeni teknolojileri tarım üreticisiyle 
buluşturan bir köprü vazifesi görüyor. 
Fuara, POMSAD üyesi beş firma katıl-
dı. Üreticilerimiz sektörel gelişmeleri 
yerinde gözlemleme şansına sahip 
oldu. Dünya pazarlarındaki rakiple-
riyle birlikte Türk üreticilerimiz de 
tarımsal sulamanın vazgeçilmezi olan 
yeni pompalarını sergileme fırsatı 
buldu. POMSAD olarak EIMA Fuarına 
katılamayan üyelerimizi broşür, kata-
log ve dijital dokümanlarla ziyaret-
çilere tanıtmanın yanı sıra, buradaki 
gözlemlerimizi hazırlayacağımız 
raporlarla üyelerimize aktaracağız.”

“MTG, etkileyici ilanlarıyla EIMA 
Fuarında da Türk makinesini ön 
plana çıkardı. Üyelerimiz de yapılan 
çalışmalarla ilgili memnuniyetle-
rini bizimle paylaştı. MTG, benzer 
çalışmaları pek çok fuarda gerçek-
leştirerek “Türk makinesi kalitelidir” 
algısını yerleştirmeye çalışıyor. Bu 
başarılı tanıtım faaliyetleri Türk 
makine üretiminin alt sektörlerine 
de pozitif katkı sağlıyor. MTG’nin 
çalışmalarını yürekten destekliyor 
ve gereken desteği her platformda 
vermeye çalışıyoruz.”

gökHan türktan
POmsad
Genel sekreTeri
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“türk Makine iHracatçıSının 
tanıtıMa iHtiyacı Var”

“Bir kez daHa Mtg’nin Başarılı 
çalışMalarına şaHit olduk”

“Avrupa, tarım sektörü için yedek parça üre-
ten firmamızın ana ihracat pazarı. Bu nedenle 
EIMA Fuarı, yeni ürünlerimizden sergilemek-
ten öte mevcut müşterilerimizle buluştuğu-
muz bir adres niteliği taşıyor. Bu yıl da son 
derece keyifli bir fuar geçirdik. Firmamıza 
gösterilen ilgiden memnunuz. İhracat pazarla-
rımızı yeni dönemde artırmayı hedefliyoruz.” 

“MTG ilanları ile özellikle şehir merkezin-
de karşılaştım. Otobüslerin üzerinde ve 
fuarın çeşitli alanlarındaki ilan çalışmaları 
ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti. Tanıtım 
çalışmalarının sektörümüz açısından faydalı 
olduğunu düşünüyorum. Türk makine üretici-
lerinin yurt dışında tanınmaya ihtiyacı var. Bu 
nedenle MTG’nin çalışmalarını destekliyor ve 
sürdürülmesini arzu ediyorum.”

“Firmamız 2006 yılında Konya’da kuruldu. 
Tarım makineleri alanındaki üretimimizin 
tamamını yurt dışına ihraç ediyoruz. Agrolead 
markamızla 30 ülkede faaliyetlerimizi sür-
dürüyoruz. EIMA’ya ilk kez  katıldık. Yurt dışı 
etkinliklerimize Almanya’da düzenlenen tarım 
makineleri fuarı ile başladık. Azerbaycan, 
Romanya, Bulgaristan ve Cezayir’de düzen-
lenecek fuar organizasyonlarında da yerimizi 
alacağız. EIMA’yı Almanya’daki fuara göre 
amatör bulduk. Fuar süresince pek çok sorun-
la karşılaştık. Benzerlerine göre maliyetli bir 
etkinlik olmasına karşın devletimizin verdiği 
destekle burada yer alarak markamızı ön plan 
çıkarmaya çalıştık. Başarılı bir fuar geçirdiği-
mizi düşünüyorum. Yeni bayilikler aracılığıyla 
ihracat ağımızı genişletmeyi amaçlıyoruz.”

“MTG’nin reklam ve tanıtım çalışmaları saye-
sinde hedef pazarlarımızda ‘Türk makinesi’ 
imajının oluşturulduğunu ifade edebilirim. 
MTG’nin başarılı çalışmalarına EIMA’da bir 
kez daha şahit olduk. Türk makinesinin ulaş-
tığı noktayı, MTG’nin yorulmadan tüm dünya-
ya anlatmaya devam etmesini diliyorum.”

ilker gencer
akkOmsan
dış TicareT sOrUmlUsU

iBraHiM karaBulut
dOssa OTOmOTiV
Genel müdürü

“Mtg, türk 
MakineciSine 

yalnız 
olMadığını 

HiSSettiriyor”

“Bu yıl düzenlenen etkinliğe diğer 
fuar organizasyonlarına göre daha 
fazla ziyaretçi ilgi gösterdi. EIMA, 
yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapan 
firmamızın yurt dışı pazarlarını 
artırmasını sağlayan ve bu açıdan 
oldukça önem verdiğimiz bir fuar. 
Zaten sektörümüz açısından da iki 
büyük uluslararası organizasyon-
dan bir tanesidir. Sorunsuz bir fuar 
geçirdik. Yaptığımız görüşmeler-
den olumlu geri dönüşler almayı 
bekliyoruz.”

“Doğru planlanmış tüm tanıtım 
çalışmalarından başarılı geri 
dönüşler alınacağını düşünüyo-
rum. Reklam ve ilan çalışmalarına 
ek olarak küçük ölçekli ihracatçı 
firmalarımızın da bu tip önemli 
etkinliklerde desteklenmesi gere-
kiyor. Sivil toplum yapılanmaları 
ve devletin ilgili kurumları da MTG 
gibi, üreticilere yanında olduklarını 
hissettirmeli.”

gürcan kan
kan meTal
Genel müdürü
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“Mtg, doğru adıMlar atıyor”

“türk MakineSine duyulan 
güVen, Mtg’nin eSeri”

“EIMA’ya, Avrupa’daki mevcut müşterilerimiz 
ile görüşmek ve yeni müşteriler bulmak için 
katılıyoruz. Firmamız 40 ülkeye ihracat ya-
pıyor. Avrupa fuarları yıllar geçtikçe önemini 
kaybediyor. Bu yıl EIMA da eski havasından 
çok uzaktı. Türk makinesinin güçlenen imajını 
destekleyici organizasyonlara imza atmalı-
yız. Özellikle iki yılda bir düzenlenecek doğru 
planlanmış uluslararası bir fuar organizas-
yonu ülkemize ve üreticilerimize çok şeyler 
kazandırabilir.” 

“EIMA Fuarı için hazırlanan ilanlarda mesaj 
çok iyi düşünülmüş. İlanların konumunu ve 
tasarımını çok beğendim. MTG’nin tanıtım 
konusunda attığı doğru adımları farklı çalış-
malarda da örnek almalıyız. Özellikle hedef 
pazarlara yönelik nitelikli üreticilerimizin 
çalışmaları, devletin ilgili kurumları tarafın-
dan desteklenmeli. Türkiye’nin imajına katkı 
sağlayan üreticiler teşvik edilmeli.”

“Firmamız biçerdöver yedek parçaları 
üretimi gerçekleştirerek yedi ülkeye ihraç 
ediyor. EIMA Fuarına, yurt dışı pazarlarımızı 
çeşitlendirmek amacıyla katıldık. İyi bir fuar 
dönemi geçirdik. Bu çerçevede yeni pazarlar 
bulacağımıza inanıyorum. Bu yıl yer konu-
sunda sıkıntı yaşadık. Geçen yıla kıyasla 
konumumuz daha kötüydü. Katılımcı sayısında 
atış yaşansa da ziyaretçilerin niteliğini, fuar 
sonrası temaslarımızda anlayabileceğiz. Daha 
sonra gerçekleştirilecek EIMA Fuarlarında 
da yerimizi alıp firmamızı en iyi şekilde temsil 
etmek istiyoruz.”

“Türk makinesine duyulan güvenin her yıl 
arttığını gözlemliyoruz. Bu güvenin oluşma-
sında MTG’nin ilan ve tanıtım çalışmalarının 
etkisi büyük. Avrupalı üreticilerle rekabet 
edecek düzeye ulaşan Türk makine sektörü-
nün, benzer çalışmalarla daha fazla destek-
lenmesi gerekiyor.”

MeHMet kartal
Tarımak Tarım 
makinaları
Genel müdürü

kadir cin
BiÇerhan cinler
saTış sOrUmlUsU

“Mtg, 
gücüMüze 

güç
katıyor”

“Marka bilinirliğimizi artırmak 
amacıyla EIMA Fuarına katılıyoruz. 
Bu yılki organizasyonun daha hare-
ketli olduğunu söyleyebilirim. Sakin 
başlayan fuar, ilerleyen günlerde 
yoğun bir kalabalığa sahne oldu. 
EIMA, özellikle Afrika pazarındaki 
potansiyel müşterilerimize ulaşma 
ve İtalyan firmaları ile işbirliğimizi 
geliştirme açısından önemli bir 
etkinlik. Fuar sonrası kurduğumuz 
iş bağlantılarını değerlendirerek 
planlarımızı bu doğrultuda revize 
edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da 
EIMA Fuarına katılmak istiyoruz.”

“MTG, Türk makinesine karşı var 
olan önyargıların giderilmesinde 
son derece önemli bir rol üstlendi. 
Özellikle yurt dışında Türk makine-
sinin tanıtılması konusunda başarılı 
çalışmalara imza atıyor. Yanımızda 
olduğunu hissetmek gücümüze güç 
katıyor.”

öMer Singan
FerhaT dalGıÇ POmPa
Genel müdür
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“Mtg, türk MakineSinin 
iMaJını güçlendiriyor”

“turkıSH MacHınery teMalı 
çalışMalar SürMeli”

“Tarım makineleri sektöründe üretim yapan 
firmamız 16 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 
EIMA Fuarına özellikle İtalya’ya komşu ülkeler 
ve Kuzey Afrika’daki potansiyel müşterileri-
mizle buluşmak için katıldık. Birçok firmayla 
iş görüşmesi yapma şansı bulduk. Fuar, geçen 
yıla göre daha hareketli geçti. Ziyaretçi ve 
katılımcı firma sayısı da geçen yıla göre daha 
fazlaydı. Beklentilerimize cevap bulduğumuz 
bu etkinliğe, önümüzdeki yıllar içinde de katıl-
mayı planlıyoruz.”

“MTG’nin tanıtım çalışmalarından memnu-
niyet duyduk. Özellikle hazırlanan görsel 
ilanlar insanların bilinçaltında yer ediyor. 
Türk makinesinin imajının güçlendirilme-
si için kendimizi doğru ifade eden bu tip 
çalışmalara daha fazla ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorum. Dünya standartlarında üretim 
yapan sektörümüz hak ettiği yere zamanla 
ulaşacaktır.”

“Tarım sektörüne yönelik yeni ürünlerimizi 
sergilemek için bu yıl da EIMA Fuarındaki 
yerimizi aldık. Daha önce katıldığımız iki fuara 
göre daha sakin ve verimsiz bir organizasyon 
geçirdik. Sektörümüzün gelişimine katkı sağ-
layan böyle önemli bir fuarın eski cazibesini 
kaybetmesi üzücü. Firmamız üç ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor. Öncelikli hedefimiz ihracat 
yaptığımız ülke sayısını artırmak.”

“Türk makinesi dünyada kalitesini kanıtladı. 
Makinelerimiz tercih edilirken fiyat avantajı 
ilk neden olmaktan çıktı. Yükselen kalitemizi 
ve nitelikli üretimimizi başarılı tanıtım ça-
lışmalarıyla da desteklediğimizi görüyorum. 
MTG’nin ‘Turkish Machinery’ temalı çalışma-
ları yaygınlaşarak devam etmeli.”

Volkan şenol
ünlü ziraaT aleTleri
dış TicareT sOrUmlUsU

özcan yalçın
döVsan
PrOses Tasarım 
sOrUmlUsU

“Mtg ilanları 
fuara 

daMgaSını 
Vurdu”

“EIMA, üyelerimizin de yoğun ilgi gös-
terdiği, tarım makineleri sektörüne 
yönelik düzenlenen dünyanın en pres-
tijli iki fuarından biri. Katılımcı firma 
sayısı bakımından ülke olarak geçen 
yıl ikinci sıradaydık. Görüşme fırsatı 
bulduğum üyelerimizin çoğu bu yılki 
organizasyondan memnun olduklarını 
aktardı. TARMAKBİR olarak, EIMA 
Fuarına, MTG ve POMSAD’ın da yer 
aldığı ortak bir stantla katıldık. Fuar 
süresince ziyaretçilere, sektörümü-
zün yapısı ve üyelerimizin çalışmaları 
hakkında çeşitli bilgiler verdik. Ayrıca 
üyelerimizin fuarda yaşadığı sorunları 
çözmek için de çaba harcadık. Türk 
tarım makineleri sektörü açısından 
faydalı bir fuarı geride bıraktığımızı 
düşünüyorum. Umarım üyelerimiz 
de beklentilerine fazlasıyla cevap 
bulabilmiştir.”

“EIMA, MTG ile tarım makineleri 
sektörüne yönelik birlikte katıldı-
ğımız ikinci fuar. Her platformda 
gerçekleştirdiği başarılı tanıtım ça-
lışmalarıyla Türk makine sektörünün 
prestijini yükselten MTG, EIMA’ya 
da damgasını vurdu. Özellikle 
Bologna’nın tarihi Piazza Maggiore 
meydanındaki dev boyutlardaki ilan, 
Türk makinecilerinin gururu oldu. 
Havaalanından şehir içinde sefer 
yapan otobüslere, fuar girişlerinden 
salonlara kadar pek çok noktada 
reklam çalışmaları mevcuttu. Bu 
kapsamlı tanıtım faaliyetleri İtalyan-
ları da şaşırttı. İlanlardan etkilenen 
FEDER UNCOMA Başkanı dahi bizleri 
‘Türkiye’ye hoş geldiniz!’ diyerek 
karşıladı. MTG ilanları EIMA’ya Türk 
damgasını vurdu.”

SelaMi ileri
TarmakBir
Genel sekreTeri
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“Mtg, kalite algıSı oluşturdu”

“Mtg üzerine düşeni 
fazlaSıyla yaPıyor”

“Tarımsal sulama sistemleri üretimi yapı-
yoruz. Avrupa’da prestiji yüksek olan EIMA 
Fuarını dünyanın farklı bölgelerinde profes-
yoneller ziyaret ediyor. Uluslararası anlamda 
cazibe merkezi olan bu fuara yeni işbirlikleri 
kurmak için katıldık. Önemli firmalardan 
yetkililer ile görüşme fırsatımız oldu. Sektö-
rümüzdeki gelişmeleri yerinde gözlemledik. 
Bu yıl cadır alanda katılmaya zorlansak da 
başarılı bir fuar geçirdik.” 

“MTG’nin yıllardır süren başarılı tanıtım 
çalışmaları neticesinde özellikle Avrupa 
pazarında Türk makinesi kalitelidir algısı 
oluşmaya başladı. Bunun bir bilinç halini 
alması için reklam ve tanıtım çalışmalarını 
artırmamız gerekiyor.”

“EIMA Fuarına her katılımımızda olumlu geri 
dönüşler aldık. Özellikle Avrupa’daki müş-
terilerimizle aramızda köprü kuran kalitesi 
yüksek bir fuar. EIMA, üretiminin yüzde 70’ini 
ihraç eden firmamızın müşterileriyle ilişki-
lerini daha da geliştirmesine katkı sağlıyor. 
Geçmişte yer aldığımız fuarlara kıyasla daha 
hareketli bir etkinlik geçirdik. Çok sayıda Türk 
firmasıyla birlikte bu fuarda sektörümüzü 
temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.”

“MTG ilanlarına ilk olarak şehirdeki toplu ta-
şıma araçlarında rastladım. Bir Türk makine 
üreticisi olarak bu tarz tanıtım çalışmalarını 
çok beğeniyorum. Benzer ilanların ve reklam 
çalışmalarının artması gerektiğini düşünü-
yorum. Sektörümüzün tanıtımına son yıllarda 
hız vermemize karşın hala kat etmemiz 
gereken uzun bir yol var. Türk makine sek-
törünün hedeflerine ulaşabilmesi için MTG 
gibi, hepimizin üzerine düşen görevleri yerine 
getirmesi gerekiyor.”

yaSin coşkun
erhas sUlama 
sisTemleri
Genel müdürü

yağız Büyükdağlıoğlu
deksan hidrOlik makina
saTış yöneTicisi

“Mtg 
tanıtıMları 
kuSurSuz, 

Milli katılıM 
şart”

“EIMA, dünyanın farklı bölgelerin-
den ziyaretçileri tarım makineleri 
ürecileriyle buluşturan önemli bir 
etkinlik. Firma olarak son derece 
başarılı bir fuar geçirdik. 95 metre-
karelik standımızda ziyaretçileri-
mize yeni saman balya makineleri-
mizi tanıtma fırsatı bulduk. İhracat 
pazarlarımızı genişletmek açısından 
EIMA’nın firmamıza ciddi katkılar 
sağlayacağını düşünüyorum. Türk 
üreticilerin her yıl daha fazla adın-
dan söz ettirerek bu tip etkinliklerde 
yer almasını memnuniyetle karşılı-
yoruz. Fuara önümüzdeki yıllarda da 
katılmaya devam edeceğiz.”

“MTG, yurt dışında sektörün sesini 
duyuran önemli bir kurum. EIMA 
nedeniyle Bologna’nın en merkezi 
meydanına ve toplu taşıma araçla-
rına verilen, sektörümüzü tanıtan 
reklam çalışmalarını çok başarılı 
budum. İlan ve tanıtım çalışmaları 
yanında, Türk firmalarını bir araya 
getirip ortak hareket etmesini sağ-
layan milli katılım organizasyonla-
rına daha fazla ağırlık verilmesinin 
faydalı olacağını düşünüyorum.”

yaVuz gönülal
Paksan makina
yöneTim kUrUlU Başkan 
yardımcısı
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“italyanlara göre türk 
MakineSi aVruPa kaliteSinde”

“Mtg fedakarca çalışıyor”

“Tarım makineleri sektörüne yönelik ulusla-
rarası bilinirliği oldukça yüksek bir etkinlik 
olması nedeniyle EIMA Fuarında yerimizi 
aldık. 16 ülkeye ihracat yapan bir firma olarak 
sıradaki hedefimiz Güney Amerika pazarına 
açılmak. Fuarda gördüğümüz ilgiden memnun 
kaldık. İlerleyen yıllarda da bu organizas-
yonun içinde yer almayı istiyoruz. İtalyanlar, 
daha önce Çin ile kıyaslanan Türk makineleri-
nin artık Avrupa kalitesini yakaladığını kabul 
ediyor. Fakat Avrupa’da hala geniş bir kitle 
hakkımızda yeterli bilgiye sahip değil. Firma-
larımızın pazarlama ve tanıtım konusunda 
ciddi eksikleri var.”

“MTG’nin ilanları dikkat çekici olmasına kar-
şın daha farklı alanlara da yönelmeli. Örneğin 
sosyal ağlar, online alışveriş siteleri ve yoğun 
takipçi çeken bloglarda yer alacak ilanlar, 
farklı kesimlerin dikkatini çekebilir.”

“Tarımsal sulamaya yönelik ekipmanlar 
üreten bir firma olarak 10 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. EIMA Fuarına, Avrupa’ya 
yönelik pazar ağı oluşturmak için katıldık. Yeni 
bayilikler ile müşteri portföyümüzü genişlet-
mek istiyoruz. Fuarda firmamıza gösterilen 
ilgiden son derece memnunuz. Fuar sonrası 
hedeflediğimiz geri dönüşleri alacağımıza 
inanıyorum. Çok sayıda Türk firmasının bu-
rada ürünlerini sergiliyor olması da üretimde 
ulaştığımız noktayı gösteriyor. Sektörümüzle 
ilgili önemli organizasyonlarda yer almaya 
devam edeceğiz.”

“Türk makinesi ve üreticisini dünyada tanın-
ması için fedakarca çalışan MTG’ye teşekkür-
lerimi sunuyorum. Bu tip prestijli fuarlardaki 
tanıtım çalışmaları, sektörümüzün gelişme-
sine de katkı sağlayacaktır. Firmalar olarak 
bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız”

zafer kayan
yüzüak makine
ihracaT müdürü

yuSufcan özdoğan
özdOĞan
ihracaT müdürü

“Mtg’nin 
MiSyonu 

Son derece 
öneMli”

“EIMA Fuarına düzenlenmeye 
başladığı ilk yıldan bu yana aralıksız 
katılıyoruz. Organizasyonun zaman 
içinde prestijini kaybetmeye başla-
dığını düşünüyorum. Dünyanın farklı 
bölgelerinden ziyaretçi çeken EIMA 
Fuarı bu özelliğini yitiriyor. Müşteri 
niteliği açısından da beklentileri-
mizin altında kalmaya başladı. Hala 
sektörün en önemli etkinliklerinden 
biri olsa da toparlanmaya ihtiyacı 
var. Yine de müşterilerimizde oluşan 
alışkanlık nedeniyle fuara katılmayı 
sürdüreceğiz.”

“Türk makine ve ekipmanların 
kalitesi her geçen yıl artıyor. Sek-
törümüzün yükselen gücünü geniş 
kitlelere ulaştırabilmek için daha 
fazla çalışmalıyız. MTG’nin bu nok-
tada üstlendiği misyon son derece 
önemli. Özellikle yurt dışında ilgili 
kurumların Türk makine üreticisi-
nin yanında olduğunu hissettirmesi 
gerekiyor.” 

yula akSu
imPO mOTOr POmPa
kUrUmsal saTış müdürü

KATILIM1.

KATILIM7.

KATILIM1.
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Ortadoğu’nun en önemli 
fuarlarından biri 

kabul edilen ve her yıl 
uluslararası prestijini 
artıran dubai Big 5’e 

katılan makine Tanıtım 
Grubu (mTG), başarılı 

tanıtım çalışmalarına bir 
yenisini ekledi.
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Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
bağlı yedi emirlikten biri olan 
Dubai’de, 17-20 Kasım ta-
rihleri arasında düzenlenen 

Uluslararası İnşaat ve Yapı Malzemeleri 
Fuarı BIG 5’e katılan MTG, standının 
bulunduğu holün girişinde ve ana fua-
yedeki “You Are In Good Hands - Emin 
Ellerdesiniz” temalı reklamlarıyla dik-
katleri Türk makinelerinin üzerine çekti. 
Her yıl düzenlenen BIG 5 Fuarına 
Türkiye’den bu y ı l ,  48’ i  Makine 
İhracatçıları Birliği (MAİB) üyesi olmak 
üzere toplam 268 firma katıldı. MTG; 
makine, inşaat ve demir-çelik sektörün-
de dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet 
gösteren 2 bin 700 firmanın yer aldığı fu-
ar kapsamında katılımcı ve ziyaretçileri 
Türk makine sektörü hakkında bilgilen-
dirdi.
BIG 5 Fuarına MTG’yi temsilen katı-
lan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Necmettin Öztürk, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Tamer Güven, Mehmet Ağrikli ve 
Menderes Akar fuar kapsamında çeşit-
li temaslarda bulundu. Makine Sanayii 
Sektör Platformu üyesi olan dernek-
lerden Makine İmalatçıları Birliği (MİB) 
Genel Sekreteri Nail Türker, Pompa ve 
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Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) 
Genel Sekreteri Gökhan Türktan, 
Türkiye İş Makineleri Distribütörleri 
ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Genel 
Sekreteri Faruk Aksoy da, MTG standın-
da üyeleri hakkında bilgi vermek üzere 
hazır bulundu. Ayrıca fuara katılarak 
çeşitli temaslarda bulunan Ekonomi 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel 
Parlak da sektörün tanıtımına ve bölge-
sel işbirliklerinin artırılmasına katkıda 
bulundu. 

duBai Ve Bölge Pazarlara 
Verilen öneM farklı 
PlatforMlarda anlatıldı  
Fuar kapsamında Dubai Ticaret Ataşesi 
Serdar Kumbaracı tarafından organize 
edilen öğle yemeğine; Türkiye’nin Abu 
Dabi Büyükelçisi Ş. Vural Altay, Ekonomi 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel 
Parlak, MTG Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
sektör temsilcileri katıldı. Yemekte, Türk 
ihracatçılarının Dubai pazarındaki duru-
mu ile pazarın avantajları ve dezavantaj-
ları ele alındı. 
MTG Yönetim Kurulu Üyelerinin, Dubai 
Mühendisler Birliği ve DE-WA (UAE 
Electricity and Water Authority – BAE 
Elektrik ve Su Bakanlığı) temsilcileriy-
le bir araya geldiği toplantıya da katı-
lan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 

Müdürü Veysel Parlak ile Dubai Ticaret 
Ataşesi Serdar Kumbaracı, iki ülke ti-
caretinin geliştirilmesine verilen önemi 
ve Türk makine üreticilerinin potansi-
yelini yetkililere aktarma fırsatı buldu. 
Dubai’de Türk firmalarıyla işbirliği yap-
maktan memnuniyet duyacaklarını akta-
ran DE-WA yetkilileri ise Türk firmaları-
nın Dubai’de açacakları irtibat ofisleriyle 
bölge ticaretine daha fazla dahil olabile-
ceğinin altını çizdi. 

Alt sektörleri temsilen fuara katılan 
dernek temsilcileri de Dubai’de ikili 
görüşmelerde bulunarak Türk makine 
sektörünün yapısı ve üyelerinin faali-
yetleri konusunda mevkidaşlarını bil-
gilendirdi. Bu çerçevede Birleşik Arap 
Emirlikleri Mühendisler Birliği (UAE 
Society of Engineers) Genel Müdürü 
Maged Farouck Hanna’yı ziyaret eden 
MİB Genel Sekreteri Nail Türker ile 
İMDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy iki 
ülke işbirliğine yönelik ilk adımları attı. 
Türk makine sektörünü yakından takip 
ettiklerini ve Birleşik Arap Emirlikleri 
Mühendisler Birliği olarak işbirliğine 
daima açık olduklarını belirten Hanna, 
“Birleşik Arap Emirliklerinin geneli-
ni temsil eden bir kurum olarak 30 bin 
üyemizle Türk makine sektörüyle çalış-
maya her zaman açığız. Bundan sonraki 
süreçte, ikili iş görüşmeleri gerçekleş-
tirmek ve MTG ile daha aktif şekilde ça-
lışmak istiyoruz” dedi. 
MTG tarafından organize edilen ve Dubai 
Müteahhitler Birliğine üye firmalar-
dan temsilcilerin davet edildiği akşam 
yemeğine ise; Dubai Başkonsolosu 
Erdem Ozan, Ekonomi Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürü Veysel Parlak, Dubai 
Ticaret Ataşesi Serdar Kumbaracı ve 
MTG Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 

Veysel Parlak: “Uluslararası 
pazarlarda gelişmiş 
ülkelerin saygın markaları 
ile rekabet eden Türk 
ürünlerine duyulan güven 
her geçen gün artıyor.”
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Etkinlikte, MTG tarafından Türk makine 
sektörü ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir 
de sunum gerçekleştirildi.

“ticaret HacMiMizin 
artacağına inanıyoruM”
Dubai’deki iş fırsatları ve BIG 5 Fuarına 
yönelik düşüncelerini paylaşan MTG 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Necmettin Öztürk, MTG ve sektörel 
derneklerin Dubai’deki temaslarıyla il-
gili de bilgi verdi. Özellikle Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’daki pazar payını artırma-
yı hedefleyen Türk firmaları tarafından 
önemli bir tanıtım fırsatı olarak görülen 
BIG 5 Fuarına bu yıl MAİB üyesi 48 ma-
kine üreticisinin katıldığına dikkat çe-
ken Necmettin Öztürk, firmaların yüzde 
25’inin organizasyonda ilk kez yer aldı-
ğını söyledi. BIG 5 Fuarının özellikle iş 

ve inşaat makineleri sektöründe faaliyet 
gösteren üreticiler için nitelikli bir et-
kinlik olduğunun altını çizen Necmettin 
Öztürk, bölgenin potansiyelinden mem-
nun olan ve ciddi iş bağlantıları kurma 
şansı bulan makine üreticilerinin fuara 
katılmayı sürdüreceğini söyledi. MTG 
Yönetim Kurulu üyeleri ile sektörel 
dernek temsilcilerinin fuar kapsamın-
da gerçekleştirdiği ticari temaslara da 
değinen Necmettin Öztürk, Ekonomi 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel 
Parlak’ın da katılımıyla Birleşik Arap 
Emirlikleri Su ve Enerji Bakanlığı yetki-
lileriyle bir araya gelerek gerçekleşti-
rilmesi muhtemel ortak projeler konu-
sunda fikir alışverişinde bulunduklarını 
aktardı. Necmettin Öztürk özetle şun-
ları söyledi: “Üyemiz olan Türk makine 
üreticilerini fuar stantlarında ziyaret 
etmenin yanı sıra, sektörel dernek tem-
silcilerimizle birlikte özellikle inşaat 
ve enerji sektöründe yeni yatırımlar 
planlanan Dubai’de, ilgili bakanlıkların 
yetkilileriyle de temaslarda bulunduk. 
Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ge-
rek Türk firmalarına gerekse de Türk 
makine üreticilerine güven duyulduğunu 
hissettik. Dubai’yi Ortadoğu’nun tica-

ret merkezi olarak görmek gerekiyor. 
Firmalarımız bölgede önemli projelere 
imza atıyor. Yeni dönemde gelişen ilişki-
lerle ticaret hacmimizi daha da artıraca-
ğımıza inanıyorum.”

“türk Makinecilerin 
Beklentilerinin karşılanMaSı 
en Büyük dileğiMizdir”
BIG 5 Fuarının Ortadoğu bölgesin-
de düzenlenen en önemli etkinlik ol-
duğunu belirten Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak da, 
Dubai’yi; Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu ve 
Güney Amerika’dan üretici ve ziyaretçi-
lerin buluştuğu bir ticaret merkezi ola-
rak nitelendirdi. Katılımcı olan 268 Türk 
firmasından birçoğunu fuar kapsamında 
ziyaret etme şansı bulduklarını aktaran 
Veysel Parlak, uzun süredir fuara katılan 
ve bölge ülkelerine ciddi oranda ihracat 
yapan Türk makine üreticilerinin, etkin-
liğin sağladığı katkıdan memnun oldu-
ğunu söyledi. Parlak, dünyanın ticaret ve 
pazarlama merkezi olma yolunda önemli 
yol kateden Dubai’nin, üreticiler açısın-
dan ciddiye alınması gereken bir pazar 
olduğunun altını çizdi. Veysel Parlak, son 
yıllarda her alanda kabuğundan çıkmaya 

necmettin öztürk: “Dubai’yi 
Ortadoğu’nun ticaret 
merkezi olarak görüyoruz. 
firmalarımız bölgede 
önemli projelere imza 
atıyor.”
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başlayan Türkiye’nin artan ihracatında 
önemli bir yere sahip olan makine sektö-
rünün adından söz ettirmeye başladığını 
vurguladı. Almanya, İtalya gibi makine 
üretiminde dünyada öne çıkan ülkele-
rin, Türk makine sektörünün gelişimin-
den etkilendiğine dikkat çeken Veysel 
Parlak, “Türk makine sektörünün ihra-
catının büyük bölümünü Avrupa’ya ger-
çekleştiriyor olması, Türk makinesine ve 
üreticisine duyulan güvenin en açık gös-
tergesidir” dedi. Veysel Parlak sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Uluslararası pazarlar-
da gelişmiş ülkelerin saygın markaları 
ile rekabet etmeye başlayan Türk üreti-
cisi, artık sadece fiyatı nedeniyle tercih 
edilmiyor. Kalitemiz, servis hizmetle-
rimizin niteliği ve teknolojimizle de öne 
çıkmaya başladık. Makine, her ülke için 
diğer sektörlerden farklı olarak özel bir 
konuma sahiptir. Ülke olarak gelişmiş 
bir makine sektörüne sahipseniz sırtınız 
yere gelmez. Bunun bilinciyle hareket 
eden Bakanlığımız üretici firmalara elin-
den gelen tüm desteği sağlama çabası 
içindedir. BIG 5 Fuarına da katılarak üre-
ticilerimizi yalnız bırakmadık. Dubai’de 
ilgili bakanlık yetkilileri ile görüşme 
fırsatı bulduk. Bu çerçevede hem devlet 
otoritesinin hem de özel sektör temsilci-

lerinin Türk üreticiler ile işbirliği konu-
suna çok sıcak baktığını gördük. Ayrıca 
Dubai pazarında süreklilik arz etmenin 
önemini de bir kez daha kavradık. Eğer 
şartlar müsaade ederse, firmalarımızın 
burada bağlantı noktalarının ya da ticari 
ofislerinin bulunmasının çok faydalı ola-
cağını gözlemledik. Başta makine sektö-
rü olmak üzere, Türk üreticilerin mevcut 

avantajlarımızı kullanarak iyi sonuçlar 
alması en büyük dileğimizdir.” 
MTG gibi çatı bir kuruluşun yurt dışında-
ki faaliyetlerde yer almasının kendileri-
ne güç verdiğini ifade eden Türk makine 
üreticileri ise, dört gün süresince başarı-
lı çalışmalara imza atılan BIG 5 Fuarının 
bölgesel iş hacimlerini artmasına katkı 
sağlayacağı görüşünde birleşti.
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“üretiMin Ve iHracatın öneMi 
kaVranMalı”

“Mtg tanıttı, türk MakineSine 
taleP arttı”

“BIG 5 Fuarı, düzenlendiği ilk yıllarda ABD ve 
Avrupa’dan ziyaretçilerin de yakından izlediği bir 
etkinlikti. 2008 yılında yaşanan ekonomik krizle 
birlikte fuar daha bölgesel bir yapıya büründü. 
Fakat fuar halen, firmaların yeni ürünlerini iyi 
bir organizasyon içinde sergileyebildiği bir etkin-
lik olma özelliğini koruyor. Dubai, Ortadoğu ve 
Afrika’ya açılan bir kapı aslında. Türk katılımcı 
sayısı da her yıl artıyor. Nitelikli ziyaretçilerin 
takip ettiği bu fuarda kendimizi iyi ifade edebil-
diğimizi düşünüyorum. Esnek üretim yapımız 
ve sıcakkanlı ticaret anlayışımız, bölgedeki 
müşterilerin ilgisini çekiyor. Artan kalitemiz ve 
bize duyulan güvenle daha iyi işlere imza ataca-
ğımıza inanıyorum.”  

“MTG’nin tanıtım çalışmalarının algıları 
şekillendirmeye yönelik olduğunu düşünüyo-
rum. İnsanların bilinçaltında yavaş yavaş Türk 
makinesi için olumlu düşünceler yerleşiyor. 
Benzer çalışmaları sürdürmeliyiz. MTG’nin yanı 
sıra yurt dışındaki ticari ataşeliklerimizin de 
daha aktif rol üstlenmesi gerekiyor. Katıldığı-
mız fuarlarda, devleti temsil eden yetkilileri 
yanımızda görmek istiyoruz. Devletimiz, yalnız 
olmadığını üreticiye hissettirmeli. Ayrıca üre-
tim ve ihracatın desteklenmesinin önemi ilgili 
tüm kurumlarımız tarafından kavranmalı.”

“Beton blok makineleri üretimi gerçekleşti-
riyoruz. 20’ye yakın ülkeye ihracatımız var. 
Dubai ve Ortadoğu, firmamızın hedef pazarları 
arasında. BIG 5 Fuarı, katılımcı ve ziyaretçi sa-
yısı açısından her yıl standartlarını yakalama-
yı başaran bir organizasyon. Dünya genelinden 
ziyaretçileri ağırlayan fuar, makine üreticile-
rinin farklı ülkelere yönelik iş bağlantıları kur-
malarına da aracılık ediyor. Fuara önümüzdeki 
yıllarda da katılmayı sürdüreceğiz.” 

“MTG’nin yıllardır süren başarılı tanıtım 
çalışmaları neticesinde, dünya pazarlarında 
Türk makinesinin bilinirliği arzu ettiğimiz 
düzeye ulaştı. Dünyanın farklı bölgelerinden 
müşteriler Türk ürünlerini talep etmeye baş-
ladı. Fakat sektörümüzde faaliyet gösteren 
küçük ölçekli işletmelerin, standartlara uy-
gun olmayan ürünleriyle ihracata yönelmesi 
ve sonucunda müşteriyle yaşadığı sıkıntılar, 
yıllardır zihinlerde yerleştirmeye çalıştığımız 
kalite algısına zarar veriyor. Sektörümüzün 
zarar görmemesi için bu sorunu kısa vadede 
çözmemiz gerekiyor.”

Bilal uyan
üsTünel dalGıÇ POmPa
ihracaT müdürü

BaHadır özarda
namTaş
Teknik müdürü

“Mtg
üzerine 
düşeni 

yaPıyor”

“Firmamız 18 ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyor. Afrika ve Ortadoğu ihracat 
yaptığımız ana pazarlar arasında.  
Fuara ikinci katılımımız olması-
na karşın, yenilikleri ve mevcut 
potansiyeli gözlemlemek için BIG 5 
Fuarını uzun yıllardır takip ediyoruz. 
Bu yılki fuar geçen yıla göre daha 
hareketli geçti. Fakat organizasyo-
nun, üzerinde çalışılması gereken 
yapısal sorunları var. Bölgedeki 
müşterilerimizle buluştuğumuz bir 
platform özelliği taşıdığı için fuara 
katılmayı sürdüreceğiz.”

“Özellikle son yıllarda MTG’nin 
yürüttüğü tanıtım çalışmalarının 
da etkisiyle ziyaretçilerimizden 
oldukça iyi tepkiler alıyoruz. Kalite 
anlamında Avrupa’yı yakalarken, 
fiyat avantajımızla ön plana çıktığı-
mız düşünülüyor. En iyi reklamın, 
müşterilerin beklentilerine cevap 
veren ve sorunsuz çalışan makine-
ler olduğunu düşünüyorum. Tanıtım 
çalışmalarında bu noktayı ön plana 
çıkarmalıyız. MTG üzerine düşeni 
yapıyor, biz de sorumluluklarımızı 
yerine getirmeliyiz.”

andreaS kaVaSoğlu
Pres makina
dış TicareT müdürü

KATILIM6.

KATILIM2.

KATILIM6.
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“Sonuç odaklı çalışMalara 
BaşlaMalıyız”

“Satın alMa Portallarında da 
ilanlarıMız yer alMalı”

“BIG 5 Fuarında Dubai’den daha fazla, Arap 
Yarımadası için etkili bir çalışma yaptık. Türk 
makine sektörüne ilgi yoğundu. BIG 5 Fuarı 
Türk makine sektörünün tanıtımı için oldukça 
iyi bir fırsat sağladı. Firmalarımızın bu böl-
gede mutlaka ofis açılması gerekiyor. Dubai 
merkezli ofislerin, bölgedeki ticareti artıracak 
güçte olduğunu düşünüyorum. BIG 5 Fuarı 
ve benzeri diğer fuarlara katılım sağlanma-
sı, Türkiye için daha etkili ve verimli olacak. 
Görüştüğümüz yetkililer, Türkiye ile yapılacak 
ticarete açık oldukları mesajını verdi. Bundan 
sonraki süreçte ağırlıklı olarak, tanıtım faali-
yetleri ve ikili iş görüşmeleriyle sonuç odaklı 
çalışmalar başlatmalıyız.”

“MTG ile birlikte sektörün tanıtımı için fuarı 
çok iyi değerlendirerek, birçok toplantı ger-
çekleştirdik. 30 bin üyesi bulunan Birleşik 
Arap Emirlikleri Mühendisler Birliği ile 
görüşme fırsatı bulduk. Devlet kurumların-
dan yetkililerle de bir araya geldik. Makine 
sektörü adına bu önemli tanıtımın gerçek-
leştirmesine vesile olan MAİB ve MTG’ye çok 
teşekkür ediyoruz.”

“Sektörümüzle ilgili bölgenin en önemli etkin-
liği olduğunu düşündüğümüz BIG 5 Fuarında 
uzun yıllar sonra yerimizi aldık. Dubai, ihra-
catçı firmalar açısından cazibesini her yıl daha 
da artıran bir ticaret merkezi konumunda. Bu 
yılki fuarda hedef pazarlarımız arasında yer 
alan bölge ülkelerinden çok sayıda müşteriyle 
bir araya geldik. Fuarın beklentilerimizi kar-
şıladığını söyleyebilirim. Özellikle ziyaretçiler 
Türk ürünleriyle yakından ilgileniyor. Ciddi 
bağlantılar kurduğumuzu düşündüğümüz 
fuar sonrası başarılı işlere imza atacağımıza 
inanıyorum.”

“Türk makinesinin ve üreticisinin tanıtımına 
yönelik çalışmaların, sektörümüzün değerini 
yükselttiği kanaatindeyim. Fakat fuar ilanları 
dışında özellikle satın alma platformu niteliği 
taşıyan internet portallarında da reklam 
çalışmalarının daha sık yer alması gerektiğini 
düşünüyorum. Böylece nokta vuruşu yaparak 
potansiyeli yüksek müşterilerin ilgisini Türk 
makinelerinin üzerine çekebiliriz.”

faruk akSoy
Türkiye iş makinaları 
disTriBüTörleri Ve 
imalaTÇıları BirliĞi 
(imder) Genel sekreTeri

eMel terzi ünal
sTandarT POmPa
dış TicareT yeTkilisi

“11 üyeMizle 
fuarda 
yeriMizi 
aldık”

“Yapı sektörünü bütün alanlarıyla 
içinde barındıran ve bölgesinin iyi 
fuarlarından biri olarak anılan Big 
5 Fuarına, MTG standında katılmış 
olmaktan son derece memnunuz. 
Birçok farklı ülkeden katılımcının 
yer aldığı fuara, ülkemiz 270 firmay-
la katılırken POMSAD olarak biz de 
11 üyemizle fuardaydık. Üreticile-
rimizle fuar esnasında yaptığımız 
görüşmelerde, ziyaretçi profilinden 
ve fuar yoğunluğundan gayet mem-
nun oldukları izlenimini edindik. 
Derneğimiz de fuar ziyaretçilerine 
hem dernek faaliyetlerini, hem 
de sektörlerimizin gelmiş olduğu 
noktayı anlatma fırsatını yakaladı. 
Fuarın yanı sıra MTG tarafından 
organize edilen ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin ilgili kurum yet-
kililerinin de katıldığı toplantılar, 
ileride gerçekleştirilecek işbirlikleri 
açısından son derece olumluydu.”

“MTG’nin farklı pazarlarda, alan-
larında önemli fuarlar için gerçek-
leştirdiği tanıtım-reklam faaliyet-
lerini ve toplantı organizasyonlarını 
destekliyor, kendilerine teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.”

gökHan türktan
Türk POmPa Ve Vana 
sanayicileri derneĞi (POmsad) 
Genel sekreTeri
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“türk MakineciSine duyulan 
güVen artıyor”

“Mtg SayeSinde ‘türk MakineSi 
kalitelidir’ algıSı yerleşiyor ”

“Dubai, firmamızın iş yaptığı önemli bir 
pazardır. BIG 5 Fuarına çevre ülkelerle olan 
ticari ilişkilerimizi güçlendirmek için katıldık. 
Fakat beklentilerimize istediğimiz oranda 
cevap bulamadık. Özellikle Katar, Kuveyt gibi 
pazarlara giriş yapmamızı sağlayacak bağlan-
tıları kuramadık. Birçok sektörün iç içe geçtiği 
BIG 5 Fuarını, organizasyon olarak da başarılı 
bulmadım.”

“Türk makinesine duyulan güven artıyor. 
Özellikle makine yedek parçalarında üretim 
üssü haline geldik. Türk makinesi ve üreticisi-
nin tanıtımı için hazırlanan ilan çalışmalarını 
pek çok fuarda görüyorum. Arzu ettiğimiz algı 
yavaş yavaş yerleşiyor. MTG’nin makine sektö-
rüne yönelik desteklerinin sürmesi gerektiğini 
düşünüyorum.”

“Dubai; Körfez Ülkeleri, Ortadoğu ve Suudi 
Arabistan arasında köprü olan bir ithalat ve 
ihracat merkezi konumunda. Afrika ülkele-
rinden müşterilerin de yakından izlediği BIG 
5, geniş bir coğrafyaya sesini duyurmak iste-
yen makine üreticileri için doğru tercih. Fuar 
sırasında çok sayıda potansiyel müşteriyle bir 
araya geldik. Bu yıl fuarın katılımcı ve ziya-
retçi sayısında artış yaşandığını gözlemledik. 
Katıldığımız tüm fuarlarda olduğu gibi BIG 5 
Fuarında da beklentilerimize cevap bulduk.”

“MTG’nin Dubai’deki reklam çalışmaları 
çok başarılıydı. Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı 
müşteriler Türk makineleri ile yakından 
ilgileniyor. Sektörümüzde rekabet arttıkça 
kaliteden taviz verilmeye başlandı. Bu durum 
ülke imajına da olumsuz yansıyor. MTG’nin 
reklam çalışmalarıyla zihinlere yerleşmeye 
başlayan ‘Türk makinesi kalitelidir’ algısının 
zarar görmemesi için gerekli tedbirleri en 
kısa sürede almalıyız.”

ilyaS anaç
anaÇ makina
Genel müdürü

Hakan Bulur
Göker iş makinaları
dış TicareT müdürü

“Mtg’nin 
çaBalarını 

kaliteli 
ürünlerle 

deSteklenMeli”

“Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri 
hedef pazarlarımız arasında bu-
lunuyor. BIG 5 Fuarı, inşaat sektö-
rüne yönelik iş yapan tüm makine 
üreticilerinin katılması gereken son 
derece önemli bir etkinlik. Firma 
olarak çok iyi bir fuar geçirdik. Or-
taklık yapabileceğimiz ciddi firmalar 
ile görüşme şansımız oldu. Hem 
yeni müşterilerle tanışmak, hem de 
marka bilinirliğimizi artırmak için 
BIG 5 Fuarına katılmayı sürdüreceğiz. 
Satış, pazarlama ve marka bilinir-
liği açısından Türk üreticilerin ciddi 
eksikleri olduğunu gözlemledim. Türk 
makine üreticisi, mevcut potansiyelini 
bölge ülkelerindeki müşterilere yete-
rince gösterebilmiş değil. Ortadoğu 
ve Afrika’da yerleşmiş bir Avrupalı 
üretici hegemonyası var. Bunun 
temel nedeni de Avrupalılar dışında 
farklı alternatiflerinin olmaması. Türk 
makine sektörü bu bölgeleri hedef 
pazar olarak belirleyip, tanıtım çalış-
malarına ağırlık verirse Avrupalılara 
rahatlıkla alternatif olabilir.” 

“MTG’nin ilanlarında mesaj çok iyi 
düşünülmüş. İlanların konumunu ve 
tasarımını çok beğendim. MTG’nin 
tanıtım konusunda attığı doğru 
adımları farklı çalışmalarda da örnek 
almalıyız. Tanıtım, sektörümüzü 
ancak bir noktaya kadar taşıyabilir. 
Üreteceğimiz kaliteli makinelerle 
adımızdan söz ettirip bu pazarlarda 
kalıcı olabiliriz. Tanıtım için harcanan 
çabaları üreticiler olarak nitelikli 
ürünlerle desteklemeliyiz.”

Hadi özadaM
eTkin makina
saTış direkTörü
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“artık türk Makinelerinin
ruHu Var”

“Mtg, Vizyon SaHiBi firMalara 
deStek oluyor”

“Firmamız açısından BIG 5 Fuarı, Avrupa’da 
düzenlenen benzer organizasyonlardan çok 
daha verimli geçiyor. Bu nedenle düzenli 
olarak katılmaya özen gösteriyoruz. Bu fuarda 
Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve 
Uzakdoğu’dan gelen potansiyel müşteriler-
le buluşma şansına sahip oluyoruz. BIG 5, 
özellikle ziyaretçi sayısı ve niteliği açısından 
Bauma’yı bile gölgede bırakan bir etkinlik. 53 
ülkeye ihracat gerçekleştiren firmamızın yeni 
ürünlerinden bazılarını fuarda sergileme fır-
satı bulduk. 2015 yılında düzenlenecek etkin-
liğe daha geniş bir alanda katılarak daha fazla 
ürünü müşterilerimize sunmak istiyoruz.”

“MTG’nin tanıtım çalışmalarını sektörümüz 
açısından çok faydalı buluyorum. Özellikle 
yurt dışı fuarlarda MTG gibi sektörümüzün 
önemli üst yapılarını yanımızda görmek 
mutluluk verici. Birlikten kuvvet doğacağı 
inancıyla artık Türk makinecilerinin birlikte 
hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Yabancıların gözünde yükselen bir Türk maki-
nesi imajı var. Artık Türk makinelerinin ruhu 
olduğuna inanıyorlar. Bu olumlu algıdan daha 
fazla yararlanmalıyız.”

“İlgili müşterilerle sıcak temaslar kurmak için 
fuarda yerimizi aldık. Beklentilerimizin altında 
başlayan etkinlik, son günlerinde hareketlen-
di. Dubai’yi bölgenin ticaret merkezi olarak 
görüyoruz. Fuar süresince gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalardan son derece umutluyuz. Dünya-
nın farklı ülkelerinden ziyaretçileri çekmeyi 
başaran fuar, üreticilere önemli tanıtım 
fırsatları sunuyor. Farklı alanlarda üretim 
yapan ve birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren 
bir firmayız. Bölge ülkelerde de temsilcilikle-
rimiz bulunuyor. Mevcut satış ağımızı daha da 
genişletmeyi amaçlıyoruz.”

“Türk makinesine yönelik genel algıda olumlu 
değişimler gözlense de, şirketlerin yapısı ve 
güvenilirliği hala müşteriler için en önemli 
referanstır. Reklam çalışmaları sektörün 
genelinin tanıtımına yönelik hazırlansa da, en 
büyük yararı doğru ve nitelikli ürünleri pazara 
sunan üreticileredir. MTG’nin ilanları ancak 
vizyon sahibi firmalara destek olur. Türk ma-
kinesinin imajının artırılmasında asıl görev biz 
üreticilere düşüyor.”

MeHMet göçMen
GöÇmaksan
yöneTim kUrUlU Başkanı

iSMail arSlan
AKARMAK
PrOJe saTış mühendisi

“Mtg’nin 
çalışMalarını 
deStekliyoruz”

“Tünel makineleri ve ekipmanları 
üretiyoruz. İhracat yaptığımız pa-
zarların başında Ortadoğu ülkeleri 
geliyor. Bu yıl fuara, pazardaki 
mevcut durumu ve talepleri gözlem-
lemek için katıldık. Fuarı katılımcı 
sayısı ve ziyaretçilerin niteliği açı-
sından son derece başarılı buldum. 
Bölge ülkelerinde bayi ağı kurmaya 
yönelik çalışmalarımız sürüyor. BIG 
5 süresince profesyonel kişilerle 
görüşmeler gerçekleştirme fırsatı 
bulduk. Büyük ve kapsamlı inşaat 
projelerine imza atılan Ortadoğu, 
sektörümüzde faaliyet gösteren 
firmalar için önemli fırsatları barın-
dırıyor. Türk makine üreticileriyle 
çalışmaya da çok sıcak bakıyorlar. 
Bu pazara yoğunlaşmalıyız.” 

“MTG’nin hazırladığı ilanlar fuarın 
farklı yerlerini süslüyordu. Türk 
makinesini ön plana çıkaran bu 
tip reklamların başarılı sonuçlar 
almamıza katkı sağlayacağına ina-
nıyorum. Türk makine üreticilerinin 
yurt dışında tanınmaya ihtiyacı var. 
İlanları daha da çeşitlendirip sanal 
ortamlara da taşımalıyız. MTG’nin 
çalışmalarını destekliyor ve sürdü-
rülmesini arzu ediyorum.”

Melike yıldırıM
Tünelmak
dış TicareT müdürü
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“Mtg ile Hedefi Vuran Bir 
çalışMaya iMza atıldı”

“Mtg ilanları ilgiyi türk 
Makinelerine yönlendiriyor”

“Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı BIG 5, 
bölgenin ihtiyaçlarına hizmet edebilecek 
önemli sektörleri bir araya getiren ve Dubai’nin 
bölgenin ticaret merkezi olma iddiasına katkıda 
bulunan bir etkinlik. Dubai, doğal kaynaklarının 
sınırlı olmasının bilinciyle uzun yıllardır ticaret 
merkezi olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. 
Bölge, özellikle Afrika ve diğer çevre ülkeler için 
önemli bir aktarma merkezi konumunda. MTG, 
ilgili sektör derneklerini de bu etkinliğe davet 
etti. Türk firmalarının promosyonu için tanıtım 
ve pazarlama faaliyetleri kapsamında tam he-
defi vuran bir yaklaşımla fuarda yerimizi aldık. 
Fuarın uluslararası katılımcı sayısı ve niteliği de 
bu kararı doğrular nitelikteydi.” 

“250’nin üzerinde Türk firmasının katılımı 
ile gerçekleştirilen fuarda, özel sektör ve 
MTG faaliyetlerinin uyumu ilk günden en tepe 
noktaya ulaştı. İlerleyen günlerde de bu uyum 
devam etti. MTG standında ve özel olarak 
yapılan tanıtım faaliyetlerinde, Dubai’nin ilgili 
kamu otoriteleri ve mühendislik çevreleriyle bir 
araya gelindi. Bu görüşmelerde firmalarımızın 
işbirliğine duyduğu ilgi ve faaliyet alanlarındaki 
yetkinlikleri anlatılarak karşılıklı fikir alışveri-
şinde bulunuldu. Bu başarılı organizasyon için 
MTG’ye tekrar teşekkür ederiz.”

“Firmamız, körfezdeki ülkelerin tamamına 
ihracat gerçekleştiriyor. Bu nedenle Ortadoğu 
pazarını çok önemsiyoruz. Birçok müşterimiz 
var. Dubai’de gerçekleştirilen BIG 5 Fuarına 
düzenli olarak katılıyor ve yeni ürünlerimizi 
sergiliyoruz. Bölgedeki müşterilerimizle de 
bu vesileyle görüşme şansı buluyoruz. Sakin 
başlayan fuar ilerleyen günlerde hareketlendi. 
Bu yılki fuar beklentilerimizi fazlasıyla karşı-
ladı. Bölgeye direkt ihracat yapan bir firmayız. 
Zaman içinde doğru iş ortakları bulabilirsek 
bayilik ağımızı kurmak istiyoruz. Katıldığımız 
yurt dışı etkinliklerin hiç birinde Türk maki-
nelerine karşı olumsuz bir tavırla karşılaş-
madım. Özellikle son yıllarda sektörümüzün 
prestijinin arttığını düşünüyorum.”

“MTG’nin reklam çalışmaları, katıldığımız 
yurt dışı fuarlarda firmamıza önemli katkılar 
sağlıyor. Fuarın farklı bölümlerinde yer alan 
ilanlar, ziyaretçilerin ilgisini Türk üreticile-
rin stantlarına yönlendiriyor. Fuar alanları 
dışında popüler sektörel yayınlara verilecek 
reklamların da üreticiler için faydalı olacağı 
kanaatindeyim.”

nail türker
makina imalaTÇıları 
BirliĞi (miB)
Genel sekreTeri

Murat erol
dUyar Vana
ihracaT müdürü

“Mtg, 
farkındalık 
yaratıyor”

“Türk makine sektöründe 35 yıldır 
faaliyet gösteren ve yaklaşık 50 
ülkeye ihracat yapan bir firmayız. 
Uzun yıllardır Dubai’de düzenlenen 
BIG 5 Fuarında yerimizi alıyoruz. 
En önemli ihracat pazarımız olan 
Rusya’dan sonra Ortadoğu paza-
rında da iş potansiyelimizi artırmak 
istiyoruz. Fuara, müşteri portfö-
yümüze yeni firmalar eklemek için 
katıldık. Uluslararası katılımın çok 
fazla olduğu, nitelikli bir organizas-
yonu geride bıraktık. Son dönemin 
en iyi fuarlarından birini geçirdiği-
mizi söyleyebilirim. Bölge ülke-
lerinden gelen ziyaretçilerin Türk 
makinelerine olan ilgisi her yıl biraz 
daha artıyor.”

“MTG, gerçekleştirdiği ilan ve 
tanıtım çalışmalarıyla farkındalığı 
artırıyor. Almanya ve İtalya’daki 
ilanların benzerleriyle Dubai’de de 
karşılaştık. Sektörümüz için önemli 
uluslararası etkinliklerde, Türk 
makinesini ön plana çıkaran reklam 
ve tanıtımların firmalarımıza çok 
şey kattığını düşünüyorum. Son de-
rece başarılı olan bu çalışmaların 
artarak sürmesi en büyük temen-
nimizdir.”

MeSut taHir
candan makina
ihracaT müdürü
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“nitelikli fuarlarda 
tanıtıMları artırMalıyız”

“doğru adıMları Birlikte 
atMalıyız”

“BIG 5, çevre ülkelerden ziyaretçilerin yoğun 
ilgi gösterdiği bir fuar. Dolayısıyla firmalara, 
nitelikli profesyonel müşterilerle bir araya 
gelme imkanı sunuyor. Fuar sayesinde Or-
tadoğu ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 
hedef kitlemize ulaşmayı amaçlıyoruz. 23 
ülkeye ihracat gerçekleştiren firmamızın 
önceliği ihracat pazarlarının sayısını artırmak. 
BIG 5 Fuarının çalışmalarımıza olumlu katkıda 
bulunacağına inanıyoruz.”

“Özellikle Ortadoğu’da Türk ürünlerine 
ve Türk makinecisine saygı duyuluyor. 
Avrupa’nın maliyetli ürünleri yerine Türk 
ürünleri tercih edilmeye başlandı. Makine-
lerimizin kalitesini öne çıkaran reklamların, 
sektörümüzün yurt dışındaki bu gelişimine 
katkı sağladığını düşünüyorum. MTG, nitelikli 
fuarları merkeze alan tanıtım çalışmalarını 
sürdürmeli. Mesajımızın daha geniş kitlelere 
ulaştırılması için de farklı kanalları seçmeye 
özel göstermeliyiz.”

“BIG 5, rüştünü ispatlamış bir fuar. Dubai’nin 
Ortadoğu’daki stratejik konumu nedeniyle 
katılımcısına farklı kapılar açan başarılı bir 
organizasyon. Elkon olarak yeni müşterilere 
ulaşmak ve mevcut bayi ağımızı genişletmek 
için bu fuarı çok önemsiyoruz. 97 ülkeye 
ihracat yapan firmamızın hedeflerinden biri 
de, körfez ülkelerine yönelik ticaret hacmini 
geliştirmek. Önümüzdeki yıllarda da fuarda 
yerimizi almayı sürdüreceğiz.”

“Nitelikli üreticiler Türk makinesinin pazar 
değerinin yükselmesine katkıda bulunur-
ken, bazı firmalarımızın attığı yanlış adımlar 
büyük bir emekle inşa edilmeye çalışılan 
imajımıza zarar veriyor. MTG’nin, ‘Turkish 
Machinery’ temalı çalışmalarının önemli 
fuarlarda yerini aldığını gözlemliyoruz. Fakat 
tanıtım çalışmalarımızın hala yeterli olduğu-
nu düşünmüyorum. Ülke olarak tanıtıma daha 
fazla bütçe ayırmalı, sektörümüze yönelik 
reklamları daha da artırmalıyız. İhracatı daha 
iyi noktalara taşımak pek çok ilgili unsurun 
koordineli çalışmasına bağlıdır. Bu nedenle 
doğru adımları birlikte atmalıyız.”

tolga göçMen
ayhan GöÇmen makina
Genel müdürü

Serkan özkan
elkOn
emea saTış Ve 
Pazarlama müdür 
yardımcısı

“ilanlar 
ziyaretçilerin 
ilgiSini çekti”

“Dubai BIG 5 Fuarına, portföyü-
müze yeni müşteriler dahil etmek 
amacıyla katıldık. Dubai’yi Ortadoğu 
ve Afrika pazarlarına açılan bir kapı 
olarak görüyoruz. Bu organizasyon-
da pek çok ürünümüzü sergileme 
fırsatı bulduk. Fuar sonrası bölge 
ülkelerine yönelik bayi ağı oluştur-
mayı amaçlıyoruz. 30’un üzerinde 
ülkeye ihracat gerçekleştiren bir 
firmayız, fuarın bize neler katacağı-
nı zaman içinde daha iyi gözlemle-
yeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da bu 
etkinlikte yer almak istiyoruz.”

“Dubai gibi dünyanın farklı ülkele-
rinden profesyonel ziyaretçilerin 
takip ettiği etkinliklerde gerçekleş-
tirilen tanıtım çalışmalarının son 
derece etkili olduğunu düşünü-
yorum. Standımıza gelen ziyaret-
çilerin çoğu ilan çalışmalarının 
dikkatlerini çektiğini belirtti. Türk 
makinecilerinin üretim açısından 
dünya standartlarını yakaladığını 
düşünen müşterilerde bu algının 
oluşmasında, başarılı reklam ve ta-
nıtım çalışmalarının etkisi büyük.”

üMit kaPlan
kanca el aleTleri
ihracaT müdürü
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MAKFED, 28 Kasım’da İl Der-
nekler Müdürlüğüne yapılan 
resmi başvuruyla tüzel kişi-
liğine kavuşarak resmen 

kuruldu. Makine İhracatçıları Birliğinin 
(MAİB) destekleriyle, Ocak 2007’de ku-
rulan MSSP, zaman içinde sayıları 31’e 
ulaşan dernek, birlik ve odadan müte-
şekkil üyesi ile düşünsel bir platform-
dan öte, bir federasyonun üstlenebile-
ceği birçok görevi yürütmüş ve sektörün 
ortak bir dile ve kültüre kavuşmasına 
önemli katkı sağlamıştı. 7 yıllık geçmi-

şinde, sektörü yurt içindeki birçok ze-
minde temsil etmiş bulunan MSSP, or-
tak sorunlar ve çözümleri üzerine yaptığı 
çalışmalarla kamu nezdinde önemli bir 
muhatap olmuş, sektörel stratejilerin 
hazırlanmasında üyeleri ile birlikte top-
yekün görevler üstlenmişti. 
Öte yandan, MSSP, olgunlaşmasını ta-
mamlamış makine segmentlerinde 
örgütlenmeye önderlik etmiş, mevcut 
derneklerin büyümesine, etkinliklerinin 
artmasına ve uluslararası temsilde güç-
lü hale gelmelerine destek sağlamıştı. 

Bu zaman zarfında, MAKFED kurucuları 
içinde de yer alan 11 derneğimiz, 15 AB 
federasyonunda ülkemizi ve sektörü-
müzü temsil eder, yönetimlerinde görev 
alır, hatta başkanlıklarını üstlenir hale 
gelmişlerdi.
MAKFED’in kuruluş amacı, Türk makine 
imalatı sektörünün, diğer yan sektörler 

MAkİnA İMALAT SAnAYİ 
DErnEkLErİ fEDErASYOnU 
(MAkfED) kUrULDU
makine imalat sektörü, makine sanayi sektör Platformu (mssP) çatısı altındaki 
birlikteliğini federasyona dönüştürdü. makinenin farklı alt sektörlerini temsil eden 14 
dernek, 22 kasım’da attıkları imzalarla ve 28 kasım’da yaptıkları başvuruyla makFed’i 
kurdu. Böylece, tabandan başlayan örgütlenme hamlesi zirveye ulaştırılmış oldu.

“Toplumsal refahın önemli 

kaldıraçlarından biri olmak 

ideali etrafında birleştik.”
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ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına 
katkıda bulunmak, makine sanayisi ile 
ilgili tüm sektörel politika ve uygulama-
ların oluşmasında, sektörün yan sanayii 
ile birlikte gelişerek küresel rekabette 
güçlenmesinde etkin rol oynamak, sek-
törel kuruluşları geniş ve demokratik bir 
katılımla dayanışma ve işbirliğine açık 
bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi he-
defleyen bir yöntem anlayışı içinde bün-
yesinde toplayarak:
• Üye dernekler ve mensupları ara-

sında mesleki birlik, yardım, sosyal 
dayanışma, uyum ve disiplini geliş-
tirmek,

• Kanunların öngördüğü çerçevede, 
insan sağlığı ve kamu yararına hiz-
met ölçütlerini göz önünde bulundu-
rarak, üye dernekler ve bunlara üye 
meslek mensuplarının hak ve men-
faatlerini korumak,

• Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeyleri-
ni geliştirmektir.

Federasyonun temel ilkesi, üye dernek-
ler ve bunlara üye meslek mensupları 
arasında var olan dayanışmayı en üst 
seviyeye çıkarmak olarak belirlendi. Bu 
ilke çerçevesinde, tüm üye dernekler 
ve bunların mensupları, sektörel görev 

ve sorumluluklarını icra ederken bi-
reysellikten, özel amaç ve çıkarlardan 
uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt 
etti. MAKFED’in altı ay içinde yapacağı 
1. Genel Kuruluna kadar, Geçici Yönetim 
Kurulu Başkanlığına Kutlu Karavelioğlu 
(POMSAD), Başkan Yardımcılığına 
Hüseyin Semerci (PAGDER), Sayman 
Üyeliğine Şenol Önal (TARMAKBİR), 
Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sefa 
Targıt (AYSAD) ve Halil Tamer Öztoygar 
(İMDER) seçildi. Federasyonun merkezi-
nin ise Ankara olması kararlaştırıldı.

“SektörüMüz için tariHi Bir 
Sayfa, tariHi Bir gün”
Aynı zamanda MAİB ve MTG Başkan 
Yardımcılığı görevlerini de yürüt-
mekte olan, MAKFED Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, federasyonun kurulması 
ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Başarılı olması öngörülen, 

 “Bir sektörün kültürü, onun, 
var olma, gelişme, başarılı 
olma mücadelesi boyunca 
tesis ettiği anlayışının, 
ilkelerinin, kurallarının ve 
dahi tarzının bütünüdür.”

süleyman kara akışkan Gücü derneği (akder) yönetim kurulu üyesi

nayim dereli araç Ve araçüstü ekipman Ve iş makinaları üreticileri  
 Birliği derneği (arüsder) yönetim kurulu Başkanı

sefa Targıt  asansör ve yürüyen merdiven sanayicileri Birliği (aysad)  
 yönetim kurulu Başkanı 

Uğur karaduman Bağlantı elemanları sanayici Ve işadamları derneği  
 (Besiad) yönetim kurulu Başkanı

önder Bülbüloğlu elektrikli Vinç imalatçıları Birliği derneği (TeVid)   
 yönetim kurulu Başkan yardımcısı

naci şahin iklimlendirme, soğutma, klima imalatçıları derneği (iskid)  
 yönetim kurulu Başkanı

ender akbaytogan istif makinaları distribütörleri Ve imalatçıları derneği  
 (isder) yönetim kurulu Başkanı

ali eren kazan Ve Basınçlı kap sanayicileri Birliği (kBsB)   
 yönetim kurulu üyesi 

adnan dalgakıran makine imalatçıları Birliği (miB)

hüseyin semerci Plastik sanayicileri derneği (PaGder)    
 yönetim kurulu Başkanı

adil nalbant  Tekstil makine Ve aksesuarları sanayicileri derneği  
 (Temsad) yönetim kurulu Başkanı 

kutlu karavelioğlu Türk Pompa Ve Vana sanayicileri derneği (POmsad)  
 yönetim kurulu Başkanı

şenol önal Türk Tarım alet Ve makineleri imalatçıları Birliği   
 (TarmakBir) yönetim kurulu Başkanı

halil Tamer öztoygar Türkiye iş makinaları distribütörleri Ve imalatçıları Birliği  
 (imder) yönetim kurulu Başkanı

MAkfED kUrUCU üYELErİ

kutlu karaVelioğlu
makFed Başkanı
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beklenilen tüm sektörlerin, elbette ön-
celikle bir ‘sektör’ olabilmenin gerektir-
diği vasıflara, yani nitelikli bir üretim ve 
istihdam altyapısına ve ciddi bir ekono-
mik büyüklüğe ulaşmış olmak kaydıyla, 
bütün paydaşlarınca benimsenmiş ortak 
bir vizyona ve misyona, yani ortak bir 
geçmişe, dile ve kültüre sahip olması 
gerekir. Onu oluşturan unsurlar birbir-
lerini iyi tanımalı, anlamalı, müşterek 
menfaatlerini hassasça belirleyebilmeli 
ve bunların etrafında, sağlıklı ve haklı 
bir rekabetin sağlayacağı dürtü ve gücün 
ayırdına vararak, birleşebilmelidirler.
Nasıl ki ‘kültür’ü, insanın doğayla müca-
delesindeki tavırlarının tümü yahut bir 
birikimi olarak tanımlıyor isek, bir ‘sek-
törün kültürü’nü de, onun, var olma, ge-
lişme, başarılı olma mücadelesi boyunca 
tesis ettiği anlayışının, ilkelerinin, kural-
larının ve dahi tarzının bir bütünü olarak 
görebiliriz.
‘Toplumumuzun yaşam kalitesinin art-
masına ve ülkemizin sürdürülebilir ge-
lişmesine hizmet eden makine imalat 
sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme 
ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde 

rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı 
sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve pay-
laşımcı bir üst organizasyon olmak’, cid-
di bir iddiadır.
‘Ulusal sanayimizin rekabet gücünü ar-
tırmak ve sürekli kılmak için makine 
imalat sektörünün her kesimi ve ilgili 
kurumlarla işbirliği içinde, sektörümü-
zün öncelikleri doğrultusunda politika-
lar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek 
altyapı ve araçları oluşturmaya katkı 
sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetle-
rini destekleyerek, dayanışma ve işbirli-
ği kültürü oluşturmakta öncü rol oyna-
mak’, çok önemli bir misyondur.
Biz, bu vizyon ve misyon ile, toplum-
sal refahın önemli kaldıraçlarından 
biri olmak ideali etrafında büyük bir 
inanç ve arzuyla bir araya gelmiş 14 
sektör derneği, bugün, 22 Kasım 2014 
tarihinde attığımız imzalarla, 3 yıla ya-
kın bir süredir altyapısını hazırladığı-
mız Federasyonumuzu kurmuş olduk. 
Tabandan tavana büyük bir özenle inşa 
ettiğimiz, katılımcı ve demokratik bir 
örgütlenmenin, kurumsal ve işlevsel bü-
tün gerekleri ile donattığımız MAKFED, 

MAkfED’İn kUrUCU üYESİ OLAn
14 DErnEk
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makine imalat ailesinin tepe örgütü ol-
mak vasfıyla çok önemli bir sorumluluk 
taşıyacak.

MAKFED’in kuruluş öyküsünde, sek-
törleri oluşturan bütün segmentlerin 
örgütleri gibi, günü gelip de ihtiyaç er-

telenemez olduğunda topyekün bir 
özveri ve dayanışma ile kurduğumuz 
İhracatçı Birliğimiz (MAİB, 2002), Sektör 

Süleyman kara
akder yönetim kurulu 
Başkanı

nayim dereli
arüsder yönetim kurulu 
Başkanı

adnan dalgakıran
maiB ve mTG yönetim kurulu Başkanı,
isO  yönetim kurulu Başkan yardımcısı

219

GÜNDEMKASIM



Platformumuz (MSSP, 2007) ve Tanıtım 
Grubumuzun (MTG, 2007) çok büyük 
rolü vardır. Esasen bütün bu örgütleri-
miz, toplumsal refahtan, doğası itibariy-
le diğer bütün sektörlerden daha fazla 
sorumlu olan bir sektörün organları-
dırlar ve vücuda gelişlerinden itibaren, 
bütün paydaşlarını müşterek meseleler 
üzerinde hep birlikte çalışmaya teşvik 
etmiş, bizleri birbirimize bağlayan de-
ğerleri yüceltmeye çalışmış, o değerler 
çevresinde ve ışığında, görülebilen, göz-
lenebilen eksiklerimizi tamamlamaya 
uğraşmışlardır. 
MAKFED ile sektörümüz, bir başka bü-
yük eksiğini tamamlamış, küresel reka-
betçiliğinin ulaştığı seviyede uluslarara-
sı temsil erkine sahip bir sivil örgüte de 
kavuşmuştur.
Sektörümüz için tarihi bir sayfa, ta-
rihi bir gündür. Kurucularımız adına, 
MAKFED’in doğumuna emek vermiş, 
destek olmuş herkese şükranlarımızı 
sunuyorum.”
Makinenin farklı alt sektörlerini temsil 

eden derneklerin yetkilileri MAKFED’in 
kuruluş imzası atıldıktan sonra düşün-
celerini şu ifadelerle paylaştı:

“Makfed çatıSı altında Makine 
Sektörünün uluSlararaSı 
PiyaSalardaki rekaBet gücü 
artacak”
AdnAn dAlgAKırAn
MaiB Ve Mtg yönetiM kurulu 
Başkanı - iSo yönetiM kurulu 
Başkan yardıMcıSı
“Ulusal sanayimizin rekabet gücünü ar-
tırmak ve sürekli kılmak için Türk ma-
kine sektörünün en büyük eksiği olan 
sivil örgütünün kuruluşunu 28 Kasım’da 
gerçekleştirdik. Türk makine sektörü-
nün çatı kuruluşu olma işlevinin bugüne 
kadar sürdüren Makine Sanayii Sektör 
Platformu, federasyona dönüştü. Temel 
ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye 
meslek mensupları arasında var olan 
dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmak 
olan federasyonun, tüm makine sektö-
rüne faydalı olmasını diliyoruz. Türkiye 
Cumhuriyetinin 100. yılında 100 milyar 
dolar ihracat hedefine ulaşma yolun-
da, MAKFED’in çok önemli bir misyonu 
bulunuyor. MAKFED çatısı altında ma-
kine sektörünün uluslararası piyasalar-
daki rekabet gücü artacaktır. Makine 
İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Makine 
Tanıtım Grubunun (MTG) da Başkanı ola-
rak, MAKFED’in kuruluşunun uzun so-

luklu bir çalışmanın neticesinde olduğu-
nu belirtmek isterim. MAİB de MAKFED 
çatısı altında, kurumsal çalışmalarında 
üstüne düşen görevi yerine getirecek, 
yurt dışı platformlarda Türk makine sek-
törünün daha etkin tanıtılması için çalış-
malarına devam edecektir. Daha güçlü 
bir makine sektörü yaratma yolunda 
emeği geçen bütün derneklere teşekkür 
ediyor, MAKFED’in ülkemiz ve sektörü-
müze hayırlı olmasını diliyorum.”

“Makfed, SektörüMüzün 
en öneMli SiVil toPluM 
yaPılanMaSıdır”
SüleyMan kara
akder yönetiM kurulu üyeSi
“Günümüzde sivil toplum kuruluşlarının 
önemi çok arttı. Bir sektör veya kuru-
luş bu şekilde kendisini daha rahat ifa-
de edebilme kabiliyetine sahip oluyor. 
Kişisel olarak konuşamayacağınız bir-
çok konuyu, ait olduğunuz sivil toplum 
kuruluşları üzerinden rahatlıkla ifade 
edebilme ve yetkililere ulaştırabilme 
imkanına sahip oluyoruz. MAKFED de 
bu anlamda bizim en önemli sivil yapı-
lanmamızdır. Türk makine sektörü 2023 
yılında 100 milyar dolar ihracat hedefle-
mişse, bu hedefe organizasyon olarak da 
hazır olmamız gerekiyor. MAKFED çatışı 
altında kurumsal olarak çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Gerek resmi kuruluşlarda 
gerekse yurt dışı pazarlarda sektörün 

“Tabandan tavana büyük 
bir özenle inşa ettiğimiz 
MAkfED, makine imalat 
ailesinin tepe örgütü olmak 
vasfıyla çok önemli bir 
sorumluluk taşıyacak.”

Sefa targıt
aysad yönetim kurulu 
Başkanı

uğur karaduMan
Besiad yönetim kurulu 
Başkanı
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temsili, daha berraklaşacak ve hızlana-
caktır. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı 
ve başarılı olmasını diliyorum.”

“Makfed’in öncülüğünde çok 
güçlü Bir yaPı kuruldu”
nayiM dereli
arüSder yönetiM kurulu 
Başkanı
“Makine sektörünün bir araya gelmesiy-
le oluşturulan federasyonumuzun öncü-
lüğünde çok güçlü bir yapı kuruldu. Tabi 
ki buna paralel olarak bundan sonraki 
süreçte beklentilerimizi de yükseltmiş 
bulunuyoruz. MAKFED, makine sanayi-
sinin gelişmesinde projeler geliştirmek, 
sektörel politikalar üretmek için çok 
önemli bir rol üstlenmiştir. Yan sanayi 
ve sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak 
kalitenin artmasına öncülük edecek ve 
küresel rekabette ülke sanayisinin da-
ha çok pay alacağı ortamı sağlayacaktır. 
Bu birliktelik sektörün gücüne güç kat-
mıştır. MAKFED sektörün kalite, tekno-
loji geliştirme ve uluslararası arenada 
kendisini rekabetçi yapısıyla gösteren 
ve bunu paylaşarak üyeleri ile ortak bir 
kültür oluşturacak bir üst yapı olacaktır. 
Temsil ettiğim ARÜSDER olarak beklen-
timiz; yerli imalat sanayinin daha çok 
güçlenmesi ve gelişmesi için sesimizin 
ve ürünlerimizin uluslararası arenada 
daha çok duyurulması ve yer alması için 
destek olmasıdır. Gelişen üstyapı ve iş 

makinesi yerli üretim sanayisinin daha 
iyi yerlerde olması için işbirliği ortamı 
oluşmasının sağlanmasıdır. MAKFED’in 
ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı ol-
masını diliyor emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum.”

“Makfed, Birlikte Hareket 
etMe olanağı Sunacak”
Sefa targıt 
aySad yönetiM kurulu Başkanı 
“Makina İmalat Sanayii Dernekleri Fede-
rasyonu, adından da anlaşılacağı üzere, 
makine imalatıyla uğraşan kişilerin üye 
olduğu dernekleri bir araya getiren üst 
kuruluştur. MAKFED, farklı alanlarda 
makine imal eden derneklerden olu-
şan çok iyi bir kompozisyonla yaşamı-
na başladı. Oluşturulması, 2004 tarihli 
Dernekler Kanunu ile mümkün hale 
gelen federasyonlar, sivil toplum çev-
relerinde ‘iri dernek’ olarak algılanıyor. 
Bugüne kadar kurulan federasyonların 
çoğu, yasayla hedeflenen birleştiricili-
ğin aksine, dernek sayısının çoğalması-
nı teşvik ederek ayrışmaya neden oldu. 
Sektörel derneklere kişiler veya sınai 
kuruluşlar üye olurken, federasyonlara 
ise dernekler üye olabiliyor. Üye yapısı, 
uzmanlık alanı ve amaçları tamamen ay-
nı olan dernekleri bir araya getiren fede-
rasyonların, işin ruhuna uygun olmağını, 
sadece ‘genişlemiş dernek’ olduğunu 
düşünüyorum. MAKFED, makine imalat 

sanayisinin farklı uğraş alanlarını temsil 
eden dernekler arasında bilgi ağı oluştu-
racak ve ortak kesitlerde birlikte hareket 
etme, çözümleri paylaşma olanağı su-
nacaktır. Bu açıdan, dernekler yasasının 
ruhuna uygun, doğru ve fayda üretecek 
bir yapıdır. Kuruluş sürecinin, olması 
gereken hızda ve çok kıymetli arkadaş-
larımızın, her unsuru göz önüne alarak 
attıkları dikkatli adımlarla tamamlanmış 
olmasının olumlu sonuçlarını mutlaka 
göreceğiz. Sivil toplum tecrübelerim, 
MAKFED’in en başarılı federasyon ör-
neklerden biri olacağını söylüyor. Bu 
umutla başladığımız çalışmalarımızın, 
sektörlerimize, ülkemize ve makine sek-
törüne hayırlı olmasını dilerim.”

“üzeriMize düşen göreVi yerine 
getireceğiz”
uğur karaduMan
BeSiad yönetiM kurulu 
Başkanı
“Federasyonun kuruluş aşamalarının 
tamamlanmış olmasından büyük mut-
luluk duyuyor ve öncelikle sektörümü-
ze hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Federasyon kuruluş çalışmalarının 
başladığı günden bu yana BESİAD ola-
rak inanarak her konuda destek verdik. 
Bundan sonraki tüm çalışmalarda da 
üzerimize düşen görevi yerine getire-
ceğiz. MAKFED’ in makine sektörünün 
ve ülkemizin gelişimine katkı vermesini 

naci şaHin
iskid yönetim kurulu 
Başkanı

önder BülBüloğlu
TeVid yönetim kurulu 
Başkan yardımcısı
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dileyerek emeği geçen dernek ve tem-
silcilerine teşekkür ederim.”

“Sektörel SinerJi oluşturMada 
öneMli Bir adıM”
önder BülBüloğlu
teVid yönetiM kurulu Başkan 
yardıMcıSı
“MAKFED, Türkiye’deki makine imalatçı-
larını bir araya getirerek, çeşitli sektör-
lerde yaşanan sorunları paylaşmak ve 
bu sorunlara ortak çözümler üreterek, 
tek çatı altında, bir sinerji oluşturmanın 
en önemli adımını atmıştır. Bu adımdan 

sonraki beklentimiz; Bu rekabetçi or-
tamda yüzlerce sorunla karşılaşan ma-
kine imalatçılarının problemlerini çöze-
bilmek için, her platformda girişimlerde 
bulunmak, bulunan çözüm önerilerini 
tüm federasyon üyeleri ile paylaşarak, 
sektörde kaliteyi artırmak ve sektöre ye-
ni giren firmaları ise  belli standartlar-
da üretime zorlayarak, haksız rekabetin 
önüne geçmek olmalıdır. TEVİD olarak, 
bu girişimin başarılı olması adına eli-
mizden gelen katkıyı sunarak, sektörde 
karşılaştığımız problem ve çözüm öne-
rilerimizi de federasyonumuzla paylaşa-
cağız.”

“Makfed’in kuruluşunda yer 
alMaktan onur duyuyoruz”
naci şaHin
iSkid yönetiM kurulu Başkanı
“MAKFED’in kuruluş çalışmalarının ta-
mamlanıp, tüzüğün imzalanma ve onay 
sürecine geçilmesinden büyük mem-
nuniyet duyuyoruz. Üreteni destekleyen 
bir dernek olarak, sesimizi daha etkin 
duyurabileceğimiz güçlü bir yapının 
içinde, kuruluş aşamasında yer almak 
ise derneğimizi ayrıca onurlandırıyor. 
Umuyoruz ki MAKFED’in çalışmaları ile 
üretici firmalarımız daha kurumsal bir 
hale gelecek, kalite standartları oluş-
turacak ve bu sayede yurt içi ve yurt dı-
şında hak ettikleri saygın yeri bulacaktır. 
İSKİD olarak yıllardır olduğu gibi sek-

törümüzde ve Türk sanayisine katkılar 
sağlayacak olan MAKFED çalışmaların-
da, üzerimize düşen aktif görevleri yeri-
ne getirerek güçlü bir yapı kurulmasında 
gayretimizi ortaya koyacağız. MAKFED’in 
tüm makine imalat sanayisine hayırlı ol-
masını dilerim.”

“Makfed, güç Birliğinin SiMgeSi 
olacak”
ender akBaytogan
iSder yönetiM kurulu Başkanı
“MAKFED’in kuruluşu, yaklaşık ye-
di yıllık bir emeğin ve çabanın sonucu. 
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, MSSP Yönetim Kurulu 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu başta olmak 
üzere MAİB Yönetim Kurulu Üyelerinin 
üstün gayret ve çabaları ile 14 dernek 
bir araya gelerek MAKFED’i kurduk. 
MAKFED, MAİB’in desteği, MSSP, MTG 
çalışmaları ile kuruluş sürecinde bi-
le Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Ekonomi Bakanlığı nezdinde yaptığı 
faaliyet ve farkındalık ile makine sek-
törünün Vizyon 2023’de en büyük ve en 
önemli sektör olarak belirlenmesini 
sağladı. İSDER olarak 2007’de kurulan 
MSSP içerisinde yedi yıldır etkin bir şe-
kilde çalışmalarımızın meyvesini alma-
nın gururunu yaşıyoruz. MAKFED ile sa-
dece Türkiye’de değil, başta Avrupa ol-
mak üzere tüm dünyada etkili lobi faali-
yetleri yapmayı planlıyoruz. Uluslararası 

“MAkfED’in kurulması, 
maceranın bitip; tüm 
makinecilerin sistematik 
bir dayanışma altında 
birleşerek, ülkenin gerçek 
kalkınmasının motorunu 
oluşturması demektir. 
ülkeyi sürdürülebilir 
kalkınma modeline 
taşıyacak güç bu motorun 
unsurlarında saklıdır. İlk 
misyonumuz bu gerçeği 
herkesin anlamasını 
sağlamak olmalıdır.”

ender akBaytogan
isder yönetim kurulu Başkanı

ali eren
kBsB yönetim kurulu üyesi
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mübadilimiz olan federasyon ve yapılar 
ile etkileşim ve iş ortaklıkları kurarak, 
farklı ve sürekli gelişen bir dil ile çalış-
malarımızı sürdürerek Türk makinele-
rini dünyaya tanıtacağız. Makine sek-
törünün en güçlü 14 derneği, ilgili ba-
kanlıklarımızın himayesinde OAİB, MAİB 
ve MTG’nin desteğiyle en kısa sürede 
ses getiren faaliyetlerine başlayacaktır. 
MAKFED, önümüzdeki dönemde yeni 
üye dernekler ile daha da güçlenecek ve 
diğer sektörlerin örnek alacağı bir ‘Güç 
Birliği’ simgesi olacaktır.”

“Makfed, tüM Makinecilerin 
SiSteMatik Bir dayanışMa 
altında Birleştirecek”
ali eren 
kBSB yönetiM kurulu üyeSi  
“Makine imalatı başlı başına bir macera-
dır. Tekstilcilerin,  plastikçilerin, metal 
işlemecilerin, kazancıların, tarımcıların, 
pompacıların, otomatizasyoncuların her 
birisi şartların dört dörtlük olduğu bir 
durumdan değil ihtiyaçtan, yetersizlikten 
çaresizlikten doğup; fedakarlık, girişim-
cilik,  hırs ve mesleki tutkularla beslene-
rek olgunlaşmıştır. Bugün, bu maceralı 
süreçlerden geçerek ayakta kalmış ve 
rüştünü ispat etmiş grupların organize 
olma günüdür.  MAKFED’in kurulması, 
düşe kalka ve gelişigüzel bir ilerleme-
nin, maceranın bitip; tüm makinecilerin 
sistematik bir dayanışma altında birle-

şerek,  ülkenin gerçek kalkınmasının 
motorunu oluşturması demektir. Ülkeyi 
sürdürülebilir bir kalkınma modeline ta-
şıyacak tek güç bu motorun unsurların-
da saklıdır. Onun için ilk misyonumuz bu 
gerçeği herkesin anlamasını sağlamak 
olmalıdır.”

“Makine Sektörünün teMSil 
gücü artacak”
HüSeyin SeMerci
Pagder yönetiM kurulu 
Başkanı
MAKFED’in kuruluşunun sektörümüz 
adına hayırlı olmasını diliyoruz; sek-
törümüz için çok gerekli olan önem-
li bir adım atılmıştır. PAGDER olarak, 
PLASFED’in ardından MAKFED’in de ku-
rucu dernekleri arasında yer almaktan; 
Kurucu Yönetim Kurulunda da görev ve 
sorumluluk üstlenmekten son derece 
mutluyuz. Türkiye makine imalat sektö-
rü derneklerimizi bir federasyon çatısı 
altında toplama fikri, bir süredir önem-
li bir gündem maddemizdi. MAKFED’in 
Türkiye makine imalat sektörü için ge-
rekli bir oluşum olduğu ve çatı örgütü 
olarak sektörümüze önemli katkılar 
sağlayacağı inancıyla kurucu dernek 
üyeleri arasında yer aldık. 22 Kasım 
2014 tarihinde kuruluş imzalarını attı-
ğımız MAKFED, giderek büyüyen ve ba-
şarılı bir performans gösteren Türkiye 
makine imalat sanayisi derneklerinin 

temsil gücünü etkin bir şekilde artıra-
caktır. Sadece makine imalat sektörü 
değil, plastik sektörümüz için de güç 
birliği yapılarak, sektörümüzün yaşadığı 
yapısal ve ülke kaynaklı sorunları çözü-
me kavuşturmaya yönelik önemli adım-
ları, girişimleri MAKFED çatısı altında da 
sürdüreceğiz.
İlgili tüm derneklerimizi; sektörümüzün 
gelişimine, rekabet gücü ve verimliliğine 
katkı sağlayacak başarılı projeleri de or-
taya koyacağına inandığımız MAKFED’in 
çatısı altına katılmaya davet ediyor; 
MAKFED’e başarılar diliyoruz.

“Makfed’iMiz Hayırlı olSun”
adil nalBant 
teMSad yönetiM kurulu 
Başkanı 
“Ülke ekonomisi ve üretimin kalbi sayı-
lan makine sektörü, tüm sanayicilerin 
en önemli gereksinimidir. Makine ve 
teknolojisine sahip olmadığınız bir sana-
yi kolunda, fasonculuktan öteye gitmeniz 
mümkün değildir. Örneğin, ülkemizde 
her yıl tekstil sektöründe 2 milyar dolar-
dan fazla para yurt dışına gidiyor ve alı-
nan makineler 5 yılda teknolojik, 10 yılda 
ise ekonomik ömrünü tamamlıyor. Zaten 
5-10 yıl vadeli alınan bu makineler, bor-
cu bitince yenilenmek zorundadır. Bu kı-
sır döngü, makineyi üretip satanların işi-
ne yararken sektörü de dışa bağımlı hale 
getiriyor. Makine sektörü, tüm dünyada 

Hüseyin SeMerci
PaGder yönetim kurulu Başkanı

adil nalBant
Temsad yönetim kurulu 
Başkanı
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devletler tarafından kurulmuş, teşvik 
edilmiş ve korunmuştur. Gelişmiş eko-
nomilerin ve güçlü ülkelerin en önem-
li kozlarından biri makine sektörüdür. 
Tekstil makineleri sektörü olarak dün-
yada üçüncü büyük makine ithalatçısı 
olmak, bizleri fazlasıyla kaygılandırıyor. 
Kendimize baktığımızda, enerjiden sonra 
ikinci ithalat kalemi olan makine sana-
yisinde bir şeyler yapmak ve bu işi mut-
laka başarmak zorundayız. Bu bağlamda 
MAKFED’in kurulmasını önemli bir adım 
olarak görüyor ve hayırlı olmasını diliyo-
rum.”

“özleMini duyduğuMuz 
yaPılanMaya kaVuştuk”
şenol önal
tarMakBir yönetiM kurulu 
Başkanı
“Makine sektöründe ortak akılla strate-
jik kararlar alınması ve bu kararlar doğ-
rultusunda çalışmaların daha verimli 
yapılmasını sağlamak üzere, sektörde 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşla-
rının gerek birbiri ile gerekse kamuoyu 
ve bakanlılarla iletişimin güçlendirilmesi 
ve bu amaç doğrultusunda bir araya ge-
linmesi, çok önem verdiğimiz ve özlemi-
ni duyduğumuz bir konu olarak çok uzun 
bir süredir gündemimizdeydi. Bu gayeye 
ulaşmak amacıyla MAİB tarafından 2007 
yılı başından itibaren çalışmalar başlatıl-
dı ve bu çalışmaların sonucunda MSSP’e 

önemli bir proje olarak hayata geçirildi. 
TARMAKBİR olarak 30 Nisan 2007 tari-
hinde üyesi olduğumuz MSSP’nin, icra 
kurulunda da görev alarak çalışmalarına 
katkıda bulunmaya çalıştık. Platformun 
federasyona dönüşme sürecinde yapılan 
çalışmalara da desteğimiz devam etmiş 
olup, bugün gelinen noktada federasyo-
numuzun kurulmasından dolayı büyük 
bir memnuniyet duymaktayız. Bu çalış-
malarda başta MAİB Yönetim Kurulu ol-
mak üzere, emeği geçen herkesi gönül-
den kutluyoruz. MAKFED’in Türk makine 
imalat sektöründe hayırlara vesile olma-
sını dileriz.”

“Makfed, SektörüMüzün 
gelişiMine katkıda Bulunacak”
Halil taMer öztoygar
iMder yönetiM kurulu  
Başkanı
“Vizyon 2023 yılı hedefleri doğrultusun-
da 100 milyar dolarlık bir ihracat payı-
na ulaşması beklenen makine sektörü, 
ana oyuncularının sorumluluk ve yükle-
rini artırmaktadır. Bu bağlamda, 2023 
makine ihracat hedefinin yüzde 10’luk 
payına sahip iş makineleri sektörünün 
temsilcisi olan ve iş makineleri sektö-
rünün problemlerini çözerek, sektörün 
gelişmesinde büyük rol oynayan İMDER,  
makine sanayisi sektörünü geliştirmek 
adına sorumluluklarını gururla yerine 
getirecektir. OAİB, MAİB ve MTG deste-

ği ile kurulan MSSP’nin icra kurulunda 
uzun süredir görevler üstlenen İMDER 
olarak, öncülük etmeye çalıştığımız, 
sektörün ortak dil ve ortak gereksinim-
lerinin belirleneceği böyle bir federas-
yona olan ihtiyacı her ortamda dile ge-
tirdik. Adnan Dalgakıran başkanlığında 
MAİB Yönetim Kurulunun üstün gayret 
ve çalışmaları ile ve 14 dernek ile ku-
ruluşunu gerçekleştirdiğimiz MAKFED, 
Türk makine imalat sektörünü bir ara-
ya getirmeyi ve rekabette güçlenmesini 
sağlamayı ana amaç olarak belirledi. 
Bünyesinde yer alan dernekleri güç-
lendirerek, ulusal ve uluslararası lobi 
faaliyetleriyle çalışmalara paralel ola-
rak örgütlenmesine olanak sağlamayı 
hedefleyen MAKFED, ayrıca makine 
sektörü için ortak politika ve uygulama-
lar ile de sektörün daha da gelişmesini 
sağlayacaktır. Ortak amaçlar doğrultu-
sunda bir araya gelen tüm üye dernek-
ler gibi İMDER’de Türk makine sektö-
rünün rekabet gücünün artırılmasını, 
teknoloji, üretim ve uluslararası reka-
bet anlamında geliştirilmesini amaç-
lıyor MAKFED’in kuruluşunda emeği 
geçen tüm diğer derneklere teşekkür 
ediyor, kuruluşunun tüm makine sektö-
rü için hayırlı olmasını diliyor, hedefler 
doğrultusunda tüm derneklerin temsil 
edileceği bu federasyon ile makine sek-
törünün daha da güçleneceğini temenni 
ediyoruz.”

şenol önal
TarmakBir yönetim kurulu Başkanı

Halil tamer öztoygar
imder yönetim kurulu Başkanı
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MTG, İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) tarafından düzenlenen 
milli katılım organizasyonu 
çerçevesinde Çin’in Şangay 

kentinde gerçekleştirilen Bauma China 

Fuarına katıldı. Dördü sektörel der-
nek ve birlik, 13’ü firma olmak üzere 
Türkiye’den toplam 17 standın yerini 
aldığı fuarda iş ve inşaat makineleri 
sektörüne yönelik ürünler sergilendi. 

Fuara, MTG’yi temsilen Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ferdi Murat Gül, Tamer Güven 
ve Menderes Akar katıldı. Ayrıca Makine 
Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üye-
si derneklerden Türkiye İş Makinaları 

MTG, BAUMA CHınA 
fUArınDAYDı

makine Tanıtım Grubu (mTG), 25-28 kasım tarihleri arasında Çin’in şangay kentinde 
düzenlenen 7. Uluslararası iş ve yapı makineleri, yapı malzeme makineleri, yapı 

araçları ve ekipmanları Fuarı Bauma china’ya stantla katılarak, ziyaretçilerini Türk 
makine sektörü hakkında bilgilendirdi.
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Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği 
(İMDER) de standında yerli ve yabancı zi-
yaretçilerini ağırlama fırsatı buldu.

Mtg reklaMları ilgi odağı oldu
MTG, ikinci kez stantla katıldığı Bauma 
China Fuarı kapsamında verdiği rek-
lamlarla, fuar ziyaretçilerinin ilgisi-
ni Türk makinelerinin üzerine çekti. 
Fuarın ilk günü olan 25 Kasım tarihinde 
Türkiye’nin Şangay Başkonsolosu Özcan 
Şahin ve Şangay Ticaret Müşaviri Aykut 
Aymelek MTG standını ziyaret ederek, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmeler 
gerçekleştirdi. Türk makine sektörü ve 
MTG’nin faaliyetleri hakkında detaylı bil-
gilerin sunulduğu ziyarette, Çin ile ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Mtg, çinli Sektör 
teMSilcileriyle Bir araya geldi
MTG Yönetim Kurulu Üyeleri ile İMDER 
yetkilileri 26 Kasım tarihinde, iş ma-
kineleri sektöründe faaliyet gösteren 
önemli üreticilerden Zoomlion firmasını 
ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Türkiye 
ile mevcut ilişkilerin geliştirilebilmesi, 
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üretim ve ihracat potansiyellerinin artı-
rılması amacıyla Zoomlion yetkililerine, 
Türk makine sektörü ve MTG’nin çalış-
malarıyla ilgili bilgi verildi. Aynı gün fu-
arın organizatörü olan Bauma Munich 
yetkilileri ile de bir araya gelen MTG he-
yeti, özellikle 2016 yılında Munich’de dü-
zenlenecek Bauma Munich, İş ve İnşaat 
Makineleri Fuarına katılım ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu. MTG heyeti fua-
rın üçüncü gününde ise Çin İş Makineleri 
Derneğini (CCMA) fuar alanında ziyaret 
ederek, kurumun başkan yardımcısı ve 
genel sekreteri Su Zimeng ile buluş-
tu. Fuar kapsamında MTG tarafından 
Şangay Başkonsolosu Özcan Şahin, MTG 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile İMDER yet-
kililerin de katıldığı bir akşam yemeği 
organize edildi. Fuarın son gününde ise 
Şangay Başkonsolosu Özcan Şahin, MTG 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve İMDER yet-
kilileri, Çin’in önde gelen iş makineleri 
firması Sany Yönetim Kurulu Başkanı Yu 
Hongfu ile Türkiye’de yapılması planla-
nan yatırımlar hakkında görüşme fırsatı 
buldu. 
3 bin 104 firmanın katıldığı ve 191 bin 
kişinin ziyaret ettiği fuar süresince MTG 
standında, Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) ve MSSP üyesi firmalara ve sek-
törel derneklere ait bilgiler içeren kata-
log, CD ve USB bellek dağıtıldı. 
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Türk makine sektörünün ulusal 
ve uluslararası alanda tanıtım 
faaliyetlerini başarıyla gerçek-
leştiren MTG, Müstakil Sanayici 

ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 15. 
Uluslararası Fuarına info stant ile katıl-
dı. Makine sektörün yapısına yönelik bil-
gileri içeren basılı ve görsel doküman-

ları fuar ziyaretçileri ile paylaşan MTG, 
başarılı bir tanıtım çalışmasına daha 
imza attı. 

MüSiad fuarına 102 farklı 
ülkeden ziyaretçi geldi
CNR Expo Fuar Merkezinde 26-30 
Kasım tarihleri arasında gerçekleştiri-

len 15. MÜSİAD Uluslararası Fuarının 
açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından yapıldı. MÜSİAD 
Genel Başkanı Nail Olpak’ın ev sahipli-
ğindeki açılış töreninde; Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı 

MTG, 15. ULUSLArArASı 
MüSİAD fUArınA kATıLDı
müsiad Fuarına info stantıyla katılan makine Tanıtım Grubu (mTG), fuar 
ziyaretçilerini Türk makine sektörünün durumu ve üretim yapısıyla ilgili 
bilgilendirme fırsatı buldu.
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Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı 
Danışmanı Binali Yıldırım, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, Türkiye İhrcatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Necmettin Öztürk ile birlikte sektör tem-
silcileri ve çok sayıda iş adamı da hazır 
bulundu. Açılış töreninin ardından ba-
kanlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 
ile birlikte fuar stantlarını ziyaret etti.  
103 ülkeden 7 binin üzerinde iş adamının 
katıldığı etkinliği yaklaşık 250 bin yerli 
ziyaretçi takip etti. Binden fazla firmanın 
ürünlerini sergilediği 100 bin metrekare 
alanda gerçekleştirilen fuar, uluslarara-
sı iş çevrelerini Türkiye’de buluşturdu. 

“türkiye ekonoMiSi ciddi Bir 
değişiMden geçti”
“İşler Değişecek, Dünya Değişecek” te-
malı 15. MÜSİAD Uluslararası Fuarının 
açılışında konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekono-
misinin dünyadaki krizlere takılmadan 
çok ciddi bir değişim sürecinden geç-
tiğini belirterek, “Radar sistemi, milli 
piyade tüfeği, roket sistemi ve bilişim 
teknolojilerinin bu fuarda ilk kez sergile-
neceğini büyük bir memnuniyetle öğren-
dim. Fuara katılan ülkelerin Türkiye’nin 
gücünü görmelerini, incelemelerini 
isterim. İstikrarıyla ve güven ortamıy-
la Türkiye, ticaret ve işbirliği yapmak 
için eşsiz bir ülkedir” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “2012 yılında 
dünyanın ilk 250 müteahhidi arasında 
36 Türk vardı. Bugün bu rakam 42 oldu. 
12 yılda milli gelir, üç kattan fazla arttı. 
IMF’ye olan borcumuzu tamamen ka-
pattık. 2023 için başta dış ticaret olmak 
üzere son derece iddialı ama ulaşılabilir 
hedeflerimiz olduğunu söyleyebilirim.”
Türkiye’nin dış ticaret hacmini yaklaşık 
yüz kat artırdığını ve dünyanın 17’nci 
büyük ekonomisi olduğunu belirten 
Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci de, “1980 
başında 5 milyar dolar bile olmayan dış 
ticaret hacmini 475 milyar doları aşarak 

yüz kata yakın artmıştır. Küresel eko-
nomide yavaşlamaya ve bölgemizdeki 
sorunlara rağmen ekonomik büyüme 
anlamında gayet başarılı bir performans 
sergiliyoruz. Türkiye ekonomisi son 
19 çeyrekte ortalama 5,8 büyümüştür. 
Türkiye, birkaç yıl içinde yüksek gelirli 
ülkeler grubuna katılacaktır” dedi.

“MüSiad, türk işadaMlarının 
yurt dışına açılMaSına daiMa 
ön ayak olMuştur”
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak: 
“Kurulduğumuz 1990 yılından bu yana 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasın-
da, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi 
öncelikli bir yer tutmaktadır. MÜSİAD, 
Türk işadamlarının yurtdışına açıl-
masını teşvik etmek, ihracat, ithalat, 
yatırım ortaklıkları, teknoloji alışveri-
şi alanlarında uluslararası ilişkileri-
ni geliştirmeleri konusunda daima ön 
ayak olmuştur. Bu yılki, 15. MÜSİAD 
Uluslararası Fuarı, yine pek çok he-
defi göğüsleyeceği gibi, önemli yeni-
liklere de ev sahipliği yaptı. Son yıllar-
da gelişen bilgi teknolojileri, MÜSİAD 
Uluslararası Fuarının da önemli alanla-
rından biri olmuştur. Bu yıl, Teknolojiye 
ve özellikle Bilgi Teknolojilerine verdi-

103 ülkeden 7 binin 

üzerinde iş adamının 

katıldığı MüSİAD fUArını 

yaklaşık 250 bin yerli 

ziyaretçi takip etti.
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ğimiz önemi daha da artırarak, ‘High 
Tech Port’ konseptiyle, fuarımızda başlı 
başına bir hol ayırdık. Son iki MÜSİAD 
fuarımızda, ‘Yeni Teknolojiler Sergisi’ 
adıyla gerçekleştirdiğimiz, teknoloji 
üreten proje sahipleri ile firmaları bir 
araya getiren bölümümüz, bu sene, 
Türkiye’nin teknoloji üretim devlerini ve 
proje sahiplerini ve yurt içinden ve yurt 
dışından gelen yatırımcılar ile buluştur-
mak üzere, bir ‘High Tech Port Fuarı’na’ 
dönüştürüldü” dedi.

“fuar, kaMu özel Sektör 
BuluşMaSını Sağlayacak”
MÜSİAD Uluslararası Fuarının İslam 
İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi nin (İSEDAK) 
Resmi İş Forumu olarak, kamu-özel 
sektör buluşmasını sağlayan ve iş-
birliği alanlarını genişleten yönüyle, 
uluslararası bir etkinlik olduğunu vur-
gulayan Nail Olpak, özellikle, katılımcı 
ülkelerin çeşitliliği ve çokluğunun Türk 
mallarının yeni pazarlara ulaşmasın-
da önemli bir araç olduğuna işaret 
etti. Nail Olpak, bu yıl fuarda Rusya, 
Kazakistan, Türkmenistan, Nijerya, 
Libya, Pakistan, Sudan, Güney Afrika, 
Fas, Cezayir, Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Katar’ın katılımıyla, 
ikili iş görüşmeleri yapılacağı ve bu 14 
ülke ile ticari ilişkilerin geliştirileceği 
ifade ederek, “Türkiye’nin hedef ülke-

lerinin Ekonomi ve Ticaret bakanları, 
İSEDAK gündemi sebebiyle katılacak 
Turizm Bakanları, İslam finansmanında 
uzmanlar, akademisyenler, lider işa-
damları, bürokratlar, yatırımcılar, genç 
girişimciler katılım göstereceklerdir. 
Bunların yanı sıra, katılımcı ülkelerin 
ticaret fırsatları sunumları, yatırım ve 
inovasyon projeleri, MÜSİAD şubeleri ve 
bölgesel kalkınma ajansları işbirliğiyle, 
yabancı heyetler için Anadolu şehirle-
rinde de gerçekleştireceğimiz iş forum-
larıyla, katılımcılara zengin bir içerik 
sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“HıgH tecH Port, MüSiad’ın iş 
dünyaSına Sunduğu Vizyon 
ProJeSidir”
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan 
Bostan, MÜSİAD’ın iş dünyasına sun-

muş olduğu vizyon projesi “High Tech 
Port by MÜSİAD” hakkında katılımcıla-
ra bilgilendirmelerde bulundu. Bostan, 
bu yılki fuarda bir ilki düzenlenen High 
Tech Port projesi ile ilgili şunları söy-
ledi;  “Türkiye’nin yüksek teknoloji 
üreten firmalarının buluşma noktası 
olmak hedeflerimizin arasında yer al-
maktadır. Türkiye’nin yüksek teknoloji 
üreten potansiyelini, hedef pazarlarla 
buluşturmak High Tech Port by MÜSİAD 
Türkiye’nin yüksek teknoloji alanın-
da dünyaya açılan milli bir kapı olma 
adına bu yolda yürümekte ve bu hede-
fe ulaşmak için çaba göstermektedir. 
Teknolojiyi takip eden değil planlayan, 
tasarlayan bir üretim portföyüne ka-
vuşması için vizyon aramaları yapmak 
adına bu sene ilk defa yine High Tech 
Portta uluslararası CEO zirvesi organi-
ze edeceğiz. Dünya’nın dört bir yanın-
dan alnında en üst noktada olan firma-
ların CEO’larıyla Türkiye’deki ve diğer 
CEO’ları bir araya getirerek uluslararası 
CEO zirvesini gerçekleştirmiş olacağız. 
High Tech Port by MÜSİAD en net ifade-
siyle MÜSİAD’ın Türkiye’nin 2023 hedef-
leri doğrultusunda iş dünyasına sunduğu 
vizyon projesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı recep 

Tayyip Erdoğan: “İstikrarıyla 

ve güven ortamıyla Türkiye, 

ticaret ve işbirliği yapmak 

için eşsiz bir ülkedir.”

nail Olpak: “Bu yıl, 
Teknolojiye ve özellikle Bilgi 
Teknolojilerine verdiğimiz 
önemi daha da artırarak, 
‘High Tech Port’ konseptiyle, 
fuarımızda başlı başına bir 
hol ayırdık.”
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UAGEM’in yeni hizmet binasının 
açılışına, aralarında AKDER 
üyesi firmaların yetkilileri 
ve sektör temsilcilerinin de 

bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. 
Perpa Ticaret Merkezindeki hizmet bi-
nasında, hem dernek faaliyetlerine, hem 
de eğitim çalışmalarına devam edile-
ceğini aktaran AKDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Haydar Atılgan; UAGEM’in 
programlı eğitim faaliyetlerini sürdü-
receği yeni merkezinde, yakın zamanda 
CETOP sertifikalı eğitim programının 
da başlatılmasının planlandığı söyledi. 
Açılış töreninde konuşan Atılgan söz-
lerini şöyle sürdürdü: “AKDER, sektöre 
yetişmiş insan gücü kazandırmak için 
eğitim faaliyetlerine aynı kararlılıkla 
devam edecek. Kalitenin, sağlıklı çalış-
manın ve doğruyu seçmenin ancak bu 
şekilde, iyi bir eğitimle sağlanacağına 
inanıyoruz. Eğitimlerimizdeki hedefimiz 
katılımcı personelin hidrolik ve pnöma-
tik konusunda bilgi düzeylerini artırarak, 
daha hızlı arıza çözümü, daha etkin ba-
kım, gerektiğinde mevcut sistemlerde 
revizyon yapabilme becerilerini geliştir-
mektir. Eğitimlerimizin daha çok kişiye 
ulaştırabilmek adına çeşitli dernek, oda 
vb. kuruluşlarla ortak çalışmalar yürü-
tüyoruz.”

cetoP onaylı Sertifika 
Verilecek
Yeni hizmet binasının orta katı dernek 
faaliyetlerinde, üst katı teorik eğitim ve 
pnömatik, alt katı ise hidrolik uygula-

malar için kullanılacak. AKDER, 2014 
yılının Ocak ve Mayıs aylarında başla-
dığı deneme eğitimlerini, Ekim ayın-
da programlı eğitimlere dönüştürdü. 
Bugüne kadar geçen dört yıllık sürede, 
41 Hidrolik Seviye-1 eğitimine 825 kursi-
yer, 17 Pnömatik Seviye-1 eğitimine 207 
kursiyer,  9 Hidrolik Seviye-2 eğitimine 
88 kursiyer ve 2 Pnömatik Seviye-2 eği-
timine 25 kursiyer katıldı. Düzenlenen 
toplam 101 eğitimden 1145 kursiyer 

faydalandı. Meslek lisesi öğrencileri ile 
makine, gemi inşaat ve mekatronik mü-
hendisliği öğrencilerine ücretsiz eğitim 
imkanı da sunan AKDER; ülkedeki en 
zengin ve donanımlı hidrolik-pnömatik 
laboratuvarına sahip. Eğitimlerin sonun-
da katılımcılara eğitim katılım belgesi 
verilirken, yakında eğitimler sonrası 
düzenlenecek sınavda başarılı olanlara 
tüm dünyada geçerliliği olacak CETOP 
onaylı sertifika da verilecek. 

UAGEM’İn YEnİ HİzMET 
BİnASı AÇıLDı

akışkan Gücü derneği (akder) tarafından 2010 yılında hidrolik-pnömatik sektörüne 
eğitim alanında hizmet sunmak amacıyla açılan Ulusal akışkan Gücü eğitim 

merkezi (UaGem), yeni binasına taşındı.
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Türk makine üreticileri, makine ihracatçıları Birliğinin (maiB) 
ilk kez düzenlediği milli katılım organizasyonuyla machıne Tool 
ındonesıa Fuarında yerini aldı. makine Tanıtım Grubunun (mTG) 

etkinlik süresince devam eden farkındalığı artırmaya yönelik tanıtım 
çalışmaları ise ilginin Türk makinelerine yönelmesini sağladı.
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Güneydoğu Asya’nın metal iş-
leme teknolojileri alanındaki 
en önemli etkinliklerinden bi-
ri kabul edilen Machine Tool 

Indonesia Fuarı, 3-6 Aralık tarihleri 
arasında Cakarta’da düzenlendi. MTG, 
Endonezya’da 28’incisi gerçekleştirilen 
Machine Tool Indonesia’da üçüncü kez 
yerini aldı. 36 farklı ülkeden 2 binin üze-
rinde firmanın katıldığı etkinliği, 37 bin 
579 kişi ziyaret etti. Türkiye’nin de arala-
rında bulunduğu 25 ülke ise milli katılım 
organizasyonuyla fuarda boy gösterdi. 
MAİB tarafından düzenlenen milli katı-
lım organizasyonu kapsamında fuarda 
yerini alan 12 firma ise, Türk ürünlerinin 
kalitesini dünyanın farklı bölgelerinden 
gelen ziyaretçilere sergileme fırsatı bul-
du. Machine Tool Indonesia Fuarına 60 
metrekarelik iki katlı bir stantla katılan 
MTG, Türk makine sektörüne yönelik 
tanıtım çalışmaları ve ilanlarıyla far-
kındalık yaratılmasına katkıda bulundu. 
MTG’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Menderes Akar’ın katıldığı 

fuarda, makine alt sektör örgütlerini 
temsilen ise Tekstil Makina ve Aksesuar 
Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim 
Kurulu Üyesi Uğur Çetinkaya,  Türk 

Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları 
Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri 
Selami İleri, Makine İmalatçıları Birliği 
(MİB) Uzmanı Artun Bölgen yerini aldı. 

234

GÜNDEM ARALIK



MTG standında üyeleri hakkında ziya-
retçileri bilgilendiren dernek temsil-
cileri Endonezya’daki mevkidaşlarıyla 
da, Türk makine sektörünün ihracatının 
artırılmasına yönelik ikili görüşmelerde 
bulundu.
endonezya Pazarında türk 
MakineSine duyulan güVen 
artıyor
Endonezya’nın 2013 yılı makine ithala-
tı bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak, 
27 milyar dolar seviyesinde gerçek-
leşti. Endonezya’nın makine ithala-
tında başlıca ülkeler Çin, Japonya ve 
Tayland olarak sıralanıyor. Özellikle Çin, 
ASEAN ülkeleriyle yaptığı serbest tica-
ret anlaşmalarının avantajını kullanarak 
Endonezya pazarındaki güçlü pozisyonu-
nu koruyor. Türkiye ise Endonezya’nın 
makine ithalatında 32’nci sırada yer alı-
yor. Son yıllardaki başarılı tanıtım çalış-
malarıyla pazarda Türk makine sektörü 
kendini kabul ettirmeye başladı.

Mtg, iHracatın geliştirilMeSine 
yönelik Hedef odaklı 
çalışMalar yaPtı 
Endonezya’da Türk makine sektörü-
nün tanıtımına ve ihracat potansiyeli-
nin geliştirilmesine yönelik temaslar-
da bulunan MTG heyeti, 2011 ve 2013 
yıllarındaki fuar katılımlarında ziyaret 
edilen Endonezya Ticaret ve Sanayi 
Odasında (KADIN) yetkililer ile biraraya 
geldi. Görüşmeye, MTG Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Akar’ın 
yanı sıra, Cakarta Ticaret Müşaviri Ümit 
Kaya ile TEMSAD, TARMAKBİR ve MİB 
temsilcileri de katıldı. Endonezya’daki 
bazı makine alt sektör derneklerinden 
temsilcilerin de iştirak ettiği toplantıda, 
Türk-Endonez İşadamları Derneği yetki-
lileri de bulundu.
MTG heyeti, Endonezya Ticaret ve Sanayi 
Odası (KADIN) ziyareti sonrası temasla-
rını Endonezya İthalatçılar Birliği (GINSI) 
ile sürdürdü. GINSI Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Bambang ile görüşen heyet 
üyeleri, pazarın beklentileri ve Türk üre-
ticiler ile iletişimin geliştirilmesi yönün-
de fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda 
MAİB üyelerine ilişkin veri tabanının 
GINSI’nın resmi sitesinde yayımlanması 
ve üyelerinin konuyla ilgili bilgilendiri-
lerek, iki ülke ticari ilişkilerinin gelişti-
rilmesi yolunda adımlar atılması karar-
laştırıldı. MTG’nin bu yıl ilk defa bir araya 
geldiği 3 bin 700 üyesi bulunan GINSI, 
Endonezya’nın en önemli sivil toplum 
kuruluşlarından biridir. GINSI’nın üyele-

ri arasında çok sayıda makine ithalatçısı 
da bulunuyor. 
Ülkedeki temaslarını Sanayi Bakanlığı 
ziyaretiyle tamamlayan MTG heyetini, 
Endonezya Makine ve Tarım Ekipmanları 
Sanayi Müdürü Teddy C. Sianturi ağırla-
dı. Endonezya’nın makine ithalatından 
Türkiye’nin çok az pay almasına dikkat 
çekilen toplantıda, firmalar arasındaki 
işbirliğini artırmak için neler yapılabile-

ceği değerlendirildi. Çin, Güney Kore ve 
Japonya’nın Endonezyalı alıcılara sağla-
dığı finansman kolaylıklarını Türkiye’nin 
de sağlayabileceği MTG yetkililerince 
dile getirildi. Sanayi Bakanlığında yapı-
lan toplantıda ayrıca toplam değeri 18 
milyar doları bulacak olan sulama alt-
yapısının ve çiftçiliğin geliştirilmesine, 
yeni tarım alanlarının açılmasına yönelik 
bir projenin başlatıldığı, bu kapsamda 
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iş makineleri ve traktör ihtiyacı olduğu 
bilgisi ve proje detayları MTG heyeti ile 
paylaşıldı. 

“endonezya Pazarı türk 
Makinecileri için fırSattır”
Endonezya’daki iş fırsatları ve Machine 
Tool Indonesia Fuarına yönelik düşün-
celerini paylaşan MAİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Menderes Akar, MTG ve makine 
alt sektör derneklerinden temsilcilerin 
Endonezya temaslarıyla ilgili de bilgi 
verdi. Endonezya pazarının Türk maki-
ne üreticileri için önemli fırsatları ba-
rındırdığını aktaran Menderes Akar, ko-
num olarak uzak olmasına karşın Türk 
ürünlerine ve üreticisine ilginin değer-
lendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Pazarın taleplerinin daha çok, bölge 
ülkelerinden karşılandığını ifade eden 
Menderes Akar, yeni seçilen hüküme-
tin ise ticari açıdan dünyaya açılmayı 
hedeflediğini belirtti. Özellikle tekstil 
ve tarım makineleri üreticileri için ciddi 
bir iş potansiyelinin olduğunu paylaşan 
Menderes Akar, Türk üreticilerin sabırlı 
ve emin adımlarla pazardan iyi sonuçlar 
alabileceğini söyledi. Menderes Akar 
özetle şu değerlendirmelerde bulun-

du: “Machine Tool Indonesia esnasın-
da ziyaret ettiğimiz Türk katılımcıların 
çoğunluğu bölgede faaliyet gösteren 
ve Endonezya’da uzun yıllardır iş yapan 
üreticilerdi. Görüşmelerimizde, sabırlı 
olunursa, bu pazarda daha fazla üreti-

cimizin, rahatlıkla iş yapma imkanına 
sahip olduğu izlenimi edindim. Pazarın 
Türk ürünlerine ve üreticilerine bakışı 
çok pozitif. Aynı şekilde kamu ve sivil 
toplum temsilcileri ile bir araya geldi-
ğimiz toplantılarda da bu havayı hisset-
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tim. Devlet kurumları yakın dönemde 
önemli projeleri hayata geçirmeyi plan-
lıyor. Bu projelerde Türk firmalarının 
yerini alabilmesi için ise en ciddi talep-
leri, üretimin bir kısmının Endonezya’da 
yapılmasına yönelik. Endonezya hükü-
meti büyük çaplı projeleri ülkenin ima-
lat sanayisini geliştirmek için fırsat ola-
rak görüyor. Özellikle ihtiyaç duyulan 
ürünleri iki ülke firmalarının ortaklığıy-
la kurulacak üretim tesislerinden temin 
etmeyi düşündüklerini aktardılar. Türk 
makine sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarımız, doğru adımlarla pazara 
yönelik önemli fırsatları yakalayabilir. 
MTG, fuar süresince gerek tanıtım ve 
ilanları gerekse de ikili görüşmelerle 
Türk makine sektörünü muhataplarına 
en doğru şekilde anlattı. Başarılı geçen 
bu çalışmaların ilerleyen yıllarda iyi so-
nuçlar vereceğine inanıyorum.”
Dört gün süren Machine Tool Fuarında 
reklam ve tanıtım çalışmalarıyla ilgiyi 
Türk makinelerinin üzerine çeken MTG, 
fuar ziyaretçilerine dağıtılan yaka kartı 
sponsorluğu yanında 13 billboard ile 10 
sütuna reklam vererek, Türk makine 

sektörünün görünürlüğünün artırılma-
sına katkıda bulundu. Ayrıca MTG stan-
dında, fuara katılan Türk firmalarına 

her gün öğle yemeği ikram edildi. Firma 
temsilcileri bu uygulamadan memnun 
kaldıklarını belirtti.
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Fuarın ana girişi ve hol geçişleri mTG ilanlarıyla 
donatıldı.

Fuar alanındaki billboard ilanları ziyaretçilerin 
ilgisinin Türk makinelerine odaklanmasını 

sağladı.

machine Tool ındonesia ziyaretçilerinin yaka 

kartlarını Turkish machinery logoları süsledi.
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“Mtg ile gurur duyuyoruz”

“Milli katılıMla ilk adıMı 
attık”

“Endonezya, firmamız açısından Uzakdoğu 
Asya’nın en önemli pazarı. Machine Tool 
Fuarından beklentimiz de bu ölçüde oldukça 
fazla. Pazarda uzun yıllardır faaliyet gösteren 
bir firma olarak mevcut müşterilerimizle iliş-
kilerimizi güçlendirmek ve yeni iş bağlantıları 
kurmak için fuarda yerimizi aldık. Gördüğü-
müz ilgiden memnunuz. Fuarda silindir ve 
profil bükme makinelerimizi sergileme fırsatı 
bulduk. Fuarı takip eden profesyonel ziyaret-
çiler, Türk makinesinin kalitesine güveniyor 
ve bizleri Avrupalı üretici olarak gördüklerini 
ifade ediyor. Fuara önümüzdeki yıllarda da 
katılmayı sürdüreceğiz.”

“Endonezya pazarında Türk makineleri ve 
Türkiye’ye yönelik tanıtım çalışmalarının 
yaygınlaşması, firmalarımızın kendini daha 
kısa sürede kabul ettirmesine katkıda bu-
lunacaktır. Zamanında Avrupalıların yaptığı 
başarılı çalışmaları bugün MTG aracılığıyla 
Türk makine sektörünün gerçekleştiriyor ol-
masından gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere 
teşekkür ederiz.”

“Sektörümüzün bölgedeki en önemli etkinliği 
olarak gördüğümüz Machine Tool Indonesia 
2014 Fuarına MTG’nin desteği ile katılmak-
tan oldukça mutluyuz. Endonezya’nın ülke 
olarak hızla büyümesinin yanında her konuda 
yatırımların desteklenmesi pazarın önemini 
daha da arttırıyor. Fuar sonrası hazırladığı-
mız raporumuzun üyelere duyurulması, ilgili 
tarafların bir araya getirilerek ikili görüşme-
lerin sağlanması fuar sonrası faaliyetler için 
büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan 
ülkemizde yapılacak olan benzer fuara da 
Endozenya’daki ilgili tarafların davet edilmesi 
karşılıklı olarak işbirliği temelinin atılmasının 
başlangıcı olacaktır.”

“MTG’nin gerçekleştirdiği reklam çalışmaları 
bu tür fuarlarda önem arz ediyor. Reklam ve 
tanıtım faaliyetleri, ülkemizin ve sektör imajı 
konusunda insanların fikirlerini değiştirebi-
liyor. Tüm dünyaya yayılan etkin bir reklam 
çalışmasının etkisi uzun vadede daha çok 
görülecektir. Tanıtım faaliyetleri imalatçı-
larımızın fazla sayıda olduğu, milli katılım 
gerçekleştirilen fuarlarda daha ön plana 
çıkarılmalıdır.”

aydın yaldız
akyaPak
saTış müdürü

artun Bölgen
makina imalaTÇıları 
BirliĞi (miB)
makine mühendisi

“Bir kez daHa 
Mtg’nin 
Başarılı 

çalışMalarına 
şaHit olduk”

“Üç yıldır faaliyet gösterdiğimiz En-
donezya pazarında satışlarımızı her 
yıl artırıyoruz. Geçen yıl firmamız 
açısından durgun geçen fuar, bu yıl 
beklentilerimizi karşıladı. Son beş 
yıldır Çin yerine Avrupa standart-
larında ürünlerin tercih edilmeye 
başlandığı Endonezya pazarı, 
makine üreticileri açısından ciddi 
iş potansiyeli barındırıyor. Machine 
Tool Fuarı ise bölgenin en önemli 
etkinliklerinden biri. Türk makine-
cilerinin hem bu ülkenin, hem de 
fuarın önemini daha iyi kavraması 
için ilgili kurumların daha fazla 
çalışması gerekiyor. Türk makine 
üreticilerinin Avrupa kalitesinde 
olduğu algısı yerleşmeye başladı, 
bunu iyi değerlendirmeliyiz.”

“Machine Tool Fuarındaki MTG 
ilanlarının konumları doğru belir-
lenmiş. Fakat ilanlarda farklı gör-
sellere de yer verilmesinin faydalı 
olacağını düşünüyorum. İlanlarda 
özellikle fuara katıldığımız bölgenin 
kültürüne yönelik figürlere de yer 
verirsek daha fazla ilgi çekebilece-
ğimizi düşünüyorum.”

aHMet inan
şahinler meTal
makina saTış sOrUmlUsU
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“Mtg, teMSil gücüMüzü 
artırıyor”

“Mtg, türk MakineciSine 
öncülük ediyor”

“Endonezya pazarında faaliyet göstermeye 
başlayan Türk firmalarının öncülerindeniz. 
Ermaksan için Asya-Pasifik pazarı son derece 
önemli. Yaklaşık 10 yıldır bölgeye yönelik satış 
ve pazarlama faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. 
İhracat açısından oldukça güçlü bir konuma 
sahibiz. Endonezya her yıl ihracatçılar için 
önemini artıran bir pazar. Ülkedeki seçimler 
nedeniyle 2014 yılında yatırımlar yavaşladı. 
Fuar da geçen yıllara göre durgun geçti. Fakat 
Machine Tool Fuarına önümüzdeki yıllarda 
da katılmayı sürdüreceğiz. Kalitemizi kabul 
ettirdik. Potansiyeli yüksek bu pazardan Türk 
makinecileri de daha fazla faydalanmalı.”

“MTG, yurt dışı pazarlarda daha güçlü temsil 
edilmemizi sağlıyor. Tanıtım çalışmalarından 
satışa dönük direkt katkı beklemek zaten 
anlamsız. Amaç, Türk makine sektörünün 
imajının gelişimi ve Türk markalarının bilinir-
liğinin artırılması olmalı. Yıllar önce bir-iki 
Türk firmasının bulunduğu Machine Tool 
Fuarında bu yıl 12 üreticimiz boy gösterdi. 
Devletimizin desteğiyle Türk makinecilerinin 
Endonezya’da daha güçlü temsil edilmesinden 
memnuniyet duyuyoruz.”

“Durmazlar olarak Endonezya pazarına geç 
girdiğimizi düşünüyorum. Fakat bu açığı kısa 
sürede kapatmak niyetindeyiz. Özellikle bu yıl 
ilk kez katıldığımız Machine Tool Fuarında sac 
işleme makinelerimizi profesyonel ziyaret-
çilere tanıtmayı amaçladık. Oldukça ilgili bir 
kitleyle karşılaştık. Potansiyel müşterileri-
mizle iş bağlantıları kurduk. Fuarda yaşadığı-
mız en büyük sorun ise satışı gerçekleştirilen 
makinelerin prosedür gereği iki ay gümrükte 
bekletilmesi. Özellikle hassas makineler için 
fuarda sıcak satış imkanı ortadan kalkıyor. Bu 
sorunun çözümüne yönelik adımlar atılmasını 
bekliyoruz.”

“MTG, ülkemizin nitelikli ürünlerinin potansi-
yeli yüksek pazarlarda tanıtılmasına öncülük 
ediyor. Firmaların bireysel katılımlarından 
öte ülkenin ilgili kurumlarının desteğiyle 
fuarlarda birlikte hareket etmek, müşterinin 
gözünde itibarımızı yükseltiyor. Bu nedenle 
özellikle yurt dışındaki tanıtım çalışmalarını 
kesintisiz sürdürmeliyiz.”

Hakan çeki
ermaksan
yUrT dışı saTış yöneTicisi

eMre güçVar
dUrmazlar
yUrT dışı saTış yöneTicisi

“Mtg’nin 
reklaMları 
farkındalık 

Sağlıyor”

“Ağırlıklı ihracat pazarlarımız olan 
Türkiye’ye komşu ülkelerdeki siyasi 
istikrarsızlıklar nedeniyle yeni pazar 
arayışlarımızı hızlandırdık. Fir-
mamızın yeni dönem çalışmalarını 
şekillendirmek için hazırladığımız 
stratejik yol haritamızdaki hedef 
ülkelerden biri de Endonezya’ydı. 
Endonezya önemli potansiyele sahip 
bir pazar. Fuarda birçok ülkenin 
milli katılımla yerini alması da bu 
potansiyelin en açık göstergesi. 
Firma olarak bölgede iş ortaklıkları 
kurmak için ilgili kurumlarımızın 
organize ettiği milli katılımda yerimizi 
aldık. Machine Tool Fuarı beklentile-
rimizi karşıladı. Fuar bizim açımızdan 
hedefine ulaştı. Avrupa standartlarını 
yakalamış ürünlerimizle bu pazarda 
kendimize rahatlıkla yer bulacağımı-
za inanıyorum.”

“Türk makinesine ve üreticisine ye-
rel unsurların yaklaşımı çok pozitif. 
MTG tarafından sürdürülen çalışma-
ların olumlu geri dönüşlerini kısa va-
dede alacağımızı düşünüyorum. Yaka 
kartlarından fuarın farklı alanlarına 
kadar yayılan reklam uygulama-
ları, Türk makinecileri açısından 
farkındalık yaratıyor. Bu çalışmaları 
kesintisiz sürdürmeliyiz. Mili katılım 
olmasına karşın Türk bayrağına yer 
verilmemesini ise bir eksiklik olarak 
gördüğümü ifade etmek isterim.”

MeHMet yıkılMaz
GüralP VinÇ Ve makina
Pazarlama GrUP müdürü

KATILIM10.
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“Mtg’yi yanıMızda görMekten 
MeMnun oluyoruz”

“Mtg’nin deSteğini 
HiSSediyoruz”

“Uzakdoğu ve özellikle de Endonezya firma-
mızın faaliyet göstermediği pazarlar arasında 
yer alıyordu. İhracat yelpazemize yeni ülkeler 
eklemek, müşteri portföyümüzü geliştirmek 
adına Machine Tool Fuarında yerimizi aldık. 
Beklentimizin altında, durgun bir fuarla karşı-
laşmamıza rağmen  temaslarımız sonucunda 
bu ülkenin Türk makine üreticileri açısından 
önemli fırsatlar barındırdığını farkettik. 
Zaman içinde gerek bölge ülkelere gerekse de 
Endonezya’ya yönelik iş hacmimizi artıracağı-
mıza inanıyorum.”

“MTG gibi sektörümüzü temsil eden kurum ve 
kuruluşları katıldığımız fuarlarda yanımızda 
görmekten memnuniyet duyuyoruz. Özellikle 
nitelikli organizasyonlarda, ülkelerin kendi 
üretim sektörlerini ön plana çıkaran tanıtım 
çalışmaları son yıllarda artmaya başladı. 
Türkiye olarak buna ayak uydurmalı ve üreti-
cimizi yurt dışında desteklemeyi sürdürme-
liyiz.”

“Geçen yıl katıldığımız fuardan memnun 
ayrıldığımız ve olumlu geri dönüşleri son-
landırdığımız için Machine Tool 2014’te de 
yerimizi aldık. Fuar ziyaretçilerinin büyük 
bölümü sektör profesyonellerinden oluşuyor. 
200 milyonun üzerindeki nüfusuna rağmen 
istenilen düzeye ulaşmamış imalat sektörü, 
Endonezya’yı ihracatçıların iştahını kabartan 
bir pazar haline getiriyor. Avrupalı üreticilerin 
uzun yıllardır pazarda var olması işimizi zor-
laştırsa da Türk üreticiler olarak bu duruma 
alışığız. Benzer önyargıları yıllarca ülkemizde 
de yıkmaya uğraştık. İki yıldır Endonezya’da 
satış ofisimiz var. Her geçen yıl satışlarımızı 
artırmak bizi memnun ediyor. Bölgeye yönelik 
çalışmalarımızı ofisimiz aracılığıyla sürdür-
meye devam edeceğiz.”

“Türk makinesi dünyada kalitesini kanıt-
ladı. Bu yıl milli katılımın da etkisiyle daha 
görkemli şekilde Türk makine sektörü temsil 
edildi. MTG’nin Türk makinecilerine desteği 
her geçen gün daha da artıyor. Sunulan bu 
destek daha başarılı işlere imza atmamızı 
sağlayacaktır.”

niHat çınarlı
aJan elekTrOnik
saTış müdürü

MuStafa girgin
ran PUmP
Firma sahiBi

“Mtg
tanıtıM 
atağına 
kalktı”

“Endonezya ihracat potansiyeli 
oldukça yüksek bir pazar. Bu yıl 
seçimler nedeniyle fuar durgun 
geçmiş olsa da, pazar beklentile-
rimizi karşılıyor. Çinli üreticiler ile 
sorun yaşayan Endonezyalı müşteri-
lerin ilk tercihi Türk ürünleri oluyor. 
Kurduğumuz satış ağıyla üç yıldır 
ürünlerimizi müşterilerimize sunu-
yoruz. Machine Tool, Endonezya’da 
takip edilmesi gereken tek fuar. 
Fuar ziyaretçilerinin çoğunluğu 
profesyonel alıcılardan oluşuyor. 
Machine Tool Fuarına katılmamızla 
başlayan ticari ilişkilerimiz gelişe-
rek devam ediyor. Fuara katılmaya 
devam edeceğiz.”

“MTG, Türk makine sektörünün 
prestijini artırmayı sürdürüyor. 
Sektörün tanıtımına yönelik ku-
rumsal çalışmalar, müşterilerin 
makinelerimize duyduğu güveni 
de olumlu yönde etkiliyor. He-
def pazarların tamamında bu tip 
çalışmaları tekrarlamalıyız. Son 
yıllarda MTG dünya genelinde bir 
tanıtım atağına kalktı. Bundan çok 
memnunuz.”

Mikail erişti
hidrOliksan
saTış müdürü
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“endonezya’daki fırSatları iyi 
değerlendirMeliyiz”

“algıda Seçicilik yaratan 
çalışMalar Sektörün yararına”

“MAİB’in milli katılım organizasyonu düzen-
lediği 28’inci Machine Tool Indonesia Fuarına 
sektörümüzü temsilen katıldık. Endonezya 
Türk makine üreticileri açısından gelişim po-
tansiyeli olan önemli bir pazar. Özellikle 2015 
yılında devreye girmesi planlanan, tarıma 
yeni alanlar açılmasına dair projeler, global 
aktörlerin iştahını kabartıyor. 2013 yılında 
230 milyon dolarlık tarım makineleri ithalatı 
yapan Endonezya’nın talebinin, önümüzdeki 
dönem daha da artacağı öngörülüyor. Pazarın 
sunduğu fırsatları iyi değerlendirmek için 
doğru adımları atarak, kısa sürede harekete 
geçmemiz gerekiyor.” 

“Fuar süresince MTG Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve makine alt sektör derneklerinden temsil-
cilerle üyelerimizin tanıtımına yönelik önemli 
çalışmalara imza attık. Farkındalığımızı 
artıran bu çalışmaların, bölgesel pazardaki 
payını artırmayı hedefleyen üreticilerimi-
ze, kısa ve orta vadede katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.”

“Yeni müşterilerle temas kurarak bölgeye 
yönelik ihracatımızı geliştirmek için fuara ka-
tıldık. Bu pazarda hali hazırda bir temsilcimiz 
bulunmasına karşın firmamız açısından bölge 
fuarlarını yakından takip etmek son derece 
yararlı oluyor. Belli ölçüde hedeflerimize 
ulaştığımızı düşünüyorum. Endonezya, üreti-
ciler için büyük ve niş bir pazar. Katıldığımız 
yurt dışı fuarlarda Türk üreticilerin sayısının 
arttığını görmek memnuniyet verici. Artık 
ziyaretçiler açısından Alman ve İtalyan üreti-
ciler ile aynı segmentte değerlendiriliyoruz. 
Türk üreticiler olarak hak ettiğimiz konuma 
ulaşacağımıza inanıyorum.”

“Pazarlama açısından yapılan her türlü çalış-
manın üreticilerin faydasına olduğunu düşü-
nüyorum. Bu açıdan gerek fuar alanlarında 
gerekse de fuar alanlarının dışında karşımıza 
çıkan MTG ilanları çok hoşumuza gidiyor. 
Algıda seçicilik yaratmaya yönelik çalışmala-
rın son derece önemli olduğu kanaatindeyim. 
Endonezya’daki organizasyonun da başarılı 
olduğunu düşünüyorum.”

SelaMi ileri
Türk Tarım aleT Ve 
makinaları imalaTÇıları 
BirliĞi (TarmakBir)
Genel sekreTeri

okan kolcuoğlu
klemsan
asya-PasiFik BölGe 
müdürü

“Birlikten
güç

doğuyor”

“Fuar çerçevesinde, MTG ve Bü-
yükelçilik yetkililerimizle beraber 
gerçekleştirdiğimiz resmi görüşme-
lerin başarılı geçtiğini söyleyebili-
rim. Fuar süresince gerek standımı-
za ziyaret edenlerin, gerekse bizim 
ziyaret etme olanağı bulduğumuz, 
Endonezya’nın ticaret ve sanayisin-
de söz sahibi olan kurumların yetki-
lilerinin ilgisi kayda değerdi. Makine 
üreticilerimizin en azından montaj 
amaçlı da olsa, burada bulunması 
yönünde dostça öneriler aldık. Türk 
tekstil makinelerine yönelik ilginin 
ilk ziyaretimizden bu yana geçen 
sekiz yılda büyük artış gösterdiğini 
söyleyebilirim. Görüştüğümüz yet-
kililer, Endonezya’nın geleceği için 
tekstil sanayisinin gelişimine önem 
verdiklerini defalarca vurguladılar. 
Endonezya’ya, Türkiye’den ger-
çekleştirilecek güçlü yatırımların 
Türk makine üreticilerine duyulan 
sempatiyi artıracağını düşünü-
yorum. Bu sayede sadece, 600 
milyonun üzerindeki bir nüfusla 26 
ülkeyi kapsayan bir pazara değil,  
serbest ticaret anlaşması gereği 
ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerine 
de hitap etme olanağı elde edilecek. 
Özel girişimcilerin pazara, birlik 
olarak, ayrıntılı piyasa araştırma-
larıyla girmemeleri önem taşıyor. 
Devletimizin bu konuyu ulusal bir 
dava olarak yaklaşmasını ve makine 
üreticilerine destek olmasını arzu 
ediyorum.”

uğur çetinkaya
TeksTil makine Ve aksesUar 
sanayicileri derneĞi (Temsad)
yöneTim kUrUlU üyesi
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“Mtg, üreticileri doğru 
fuarlara yönlendirMeli”

“Milli katılıMla yer alMak çok 
öneMliydi”

“Endonezya hem ülkemiz hem de sektörümüz 
açısından önemli bir pazar. Nüfus yapısı ve 
ülkenin üretim açısından gelişimini sürdürme-
si, Endonezya’yı, Tük makinecileri açısından 
da oldukça cazip hale getiriyor. Firma olarak 
Avrupa’nın durgun pazar koşullarından sıy-
rılarak, potansiyeli olan bu ülkede kendimize 
yer bulmak istiyoruz. Türk makine sektörü-
nün Endonezya’daki etkinliklerde daha ciddi 
katılımcı sayılarıyla yer alması gerekiyor. 
Geçen yıl katıldığımız fuarın bu yıla göre daha 
başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Machine 
Tool 2014, firmamız açısından birçok sorunla 
karşılaştığımız bir etkinlik oldu.”

“MTG’nin çalışmalarını son derece başarılı 
buluyorum. Özellikle Avrupa’daki organi-
zasyonlarda farkını çok açık şekilde ortaya 
koyuyor. Yabancı rakiplerimiz dahi tanıtım 
faaliyetlerimizi hayranlıkla izliyor. MTG’den 
beklentimiz ise fuarların niteliğine uygun 
kişilerle Türk makine üreticilerin temas kur-
masını sağlamasıdır. Ayrıca alt sektörlere yö-
nelik pazar araştırmaları yaparak üreticilerin 
doğru fuarlara yönlendirilmesini sağlamaları 
son derece önemlidir.”

“Yedi yıldır Endonezya pazarına yönelik 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaman içinde 
Endonezya’daki müşteriler, Türk üreticilere 
alışmaya ve Türk makinelerine güvenmeye 
başladı. Dünyanın en fazla müslüman nüfu-
suna sahip ülkesiyle din birliğimizin olması 
bu pazardaki en büyük avantajımız. Fakat 
sonuçta sizin pazarda kalıcı olmanızı sağlayan 
sunduğunuz ürünün kalitesidir. Endonezya’nın 
kendine has bir yapısı var. Bu nedenle fuarda 
pazarın koşullarını dikkate alarak ürünler 
sergilemeye çalışıyoruz. Fuara katılmayı önü-
müzdeki yıllarda da sürdüreceğiz.”

“Machine Tool birkaç Türk firmasının katıldığı 
bir etkinlikti. Fakat milli katılım organizasyo-
nu sayesinde bu sayı arttı. Türk firmalarıyla 
birlikte olmak bizlere güç katıyor. Bunu 
sağlayan OAİB ve MTG’ye teşekkür ediyo-
ruz. Endonezya pazarında kendimizi kabul 
ettirmek için milli katılım organizasyonlarını 
sürdürmeli, tanıtıma devam etmeliyiz.”

yuSuf tekin
cemaTek
şirkeT müdürü

yaVuz MerciMek
Baykal makine
Teknik saTış sOrUmlUsU

“türk 
Makineleri 
kaliteSiyle 
öne çıkıyor”

“Endonezya, Uzakdoğu’daki önemli 
ticaret merkezlerinden biri. Yeni 
ürünlerimizi tanıtmak ve bölgeye 
yönelik ihracatımızı geliştirmek 
için fuara katıldık. Machine Tool 
Fuarına ilk kez katılmamıza rağmen 
gördüğümüz ilgiden memnunuz. Ab-
kant preslerimizi ve makaslarımızı 
sergileme fırsatı bulduk. 30 ülkeye 
ihracat yapan firmamızın ağaç 
işleme makinelerindeki tecrübesini, 
metal işleme makineleri sektörüne 
de taşıyarak ihracat pazarlarımızı 
artırmayı hedefliyoruz.”

“Turkish Machinery imzalı MTG 
ilanlarının ilgi uyandırdığını göz-
lemledik. Ayrıca ilgili kurumların 
milli katılım organizasyonuyla üre-
ticilerin yanında olduğunu hissettir-
mesi işlerimizi kolaylaştırdı. Türk 
makineleri bu pazardaki rakiple-
riyle kalite açısından rahatlıkla 
rekabet edebilir. Kalitemizle öne 
çıkıyoruz. Bu nedenle ilk hedefimiz 
bilinirliğimizi artırmak olmalı.”

uğur toSun
TOskar makine
şirkeT OrTaĞı
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Uluslararası ölçekte yoğun bir 
ilgiye sahne olan etkinliğe; 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 

Davut Kavranoğlu, Makine İhracatçıları 

Birliği (MAİB) ve Makine Tanıtım Grubu 
(MTG) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, MAİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Ağrikli, sektörel dernek tem-
silcileri, iş adamları, akademisyen-

ler ve öğrenciler katıldı. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile 
Makine Tanıtım Grubunun (MTG) ana 
sponsorluğunda İki gün süren kong-
re boyunca üç panel, altı mesleki eği-

ULUSLArArASı 
İLErİ EnDüSTrİYEL 
OTOMASYOn kOnGrE 
VE SErGİSİ MTG’nİn 
DESTEğİYLE  DüzEnLEnDİ
mTG sponsorluğunda, endüstriyel Otomasyon sanayicileri derneği (enOsad) 
tarafından organize edilen Uluslararası ileri endüstriyel Otomasyon kongre ve 
sergisi 4-5 aralık tarihleri arasında istanbul’da gerçekleştirildi.
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tim kursu ve 76 oturum düzenledi. 
Kongrenin açılışında konuşan ENOSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami 
Ömeroğlu, ENOSAD’ın Türkiye’deki en 
önemli sivil toplum kuruluşlarından biri 
olduğunu belirterek, “Aslında biz tek-
nolojiyle uğraşan, geleceği düşünen, 
şekillendirmeye çalışan bir platformuz. 
Problemlerimizin farkında olur ve bun-
ları halledebilirsek teknoloji konusun-
da dünyaya lider olabiliriz. Özellikle bu 
konuda en büyük desteğin Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığından geleceğini 
umuyor, düşünüyor ve diliyoruz. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ya-
nımızda olacağına inancımız tamdır” 
dedi. Kongreye yerel ve küresel anlam-
da birçok firmanın katıldığını söyleyen 
Ömeroğlu, “Bütün bunlara baktığımız-
da aslında teknoloji gücüyüz, teknoloji 
deviyiz. Ama kendi gücümüzün farkın-
da değiliz gibi gözüküyor. O nedenle bu 
platform, aslında kimin ne yaptığını, ne-
ler yapabileceğini göstermesi açısından 
önemli bir veri olacaktır. Birlikteliği ön 
plana çıkaran çalışmalarımızla, geçmiş-
te olduğu gibi gelecekte de ciddi şekilde 
var olacağımıza inanıyorum” şeklinde 
konuştu.

“enoSad, Büyük özVeriyle 
ortaya çıkMış Bir kuruMdur”
ENOSAD Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı 
Dr. Emin Olcay ise yaptığı konuşmada 

kongreye katılmaktan duyduğu mutlu-
luğu dile getirdi. Olcay, “Uzun, zor bir 
dönemden sonra aranızdayım. Buraya 
özellikle ENOSAD’ın herhangi bir üyesi 
olarak, beyaz bayrak sallanmayacağını 
göstermek için geldim. Hayatım boyunca 
bir şeyler ortaya çıkarmak üzere gayret 
ettim. Ama geçmişe baktığım zaman, za-
manı istediğim verimlilikte kullanama-
dığımın üzüntüsü içerisindeyim. Bunu 
özellikle vurguluyorum ki genç arka-
daşlarımız zamanı verimli kullanmayı 
öğrensinler. Gerçekten teknoloji olarak 
katma değeri yüksek ürünler ortaya çı-
karsınlar. ENOSAD, her üyesinin ortaya 
koyduğu büyük özveriyle ortaya çıkmış 
bir kurumdur. Türkiye için bir kazançtır. 

Derneği kurduğumuz yıllarda şöyle bir 
düşüm vardı: ENOSAD, bu memleke-
te teknolojik değeri olan, katma değeri 
yüksek bir takım ürünleri üretmekte, 
teknolojinin ileri safhalarına geçmek-
te mutlak surette katkıda bulunacaktır. 
ENOSAD bir sinerjidir ve bu sinerjide te-
mel olarak üç kaynak vardır. Sanayi, üni-
versite ve siyasi erk. Şu ana kadar siyasi 
erkin yapması gereken hamleleri henüz 
yapmadığı düşüncesindeyim. Bugünden 
itibaren umudum, bu sinerjiyi yaratmak 
üzere siyasi erkin katkı yapmasıdır” dedi.

“otoMaSyonu BilMeyen Bir 
Sektör BüyüyeMez”
MAİB ve MTG Yönetim Kurulu Başkanı 

Sedat Sami ömeroğlu: 
“kongremiz, aslında 
kimin ne yaptığını, neler 
yapabileceğini göstermesi 
açısından önemli bir 
platformdur.”

Prof. dr. davut kaVranoğlu
Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakan 
yardımcısı

adnan dAlgAKırAn
maiB ve mTG
yönetim kurulu Başkanı

Sedat Sami öMeroğlu
enOsad
yönetim kurulu Başkanı

dr. emin olcay
enOsad kurucu üyesi ve
ilk Başkanı
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Adnan Dalgakıran ise yaptığı konuşma-
da, Türkiye’de gerçek manada bir sa-
nayi olmadığına ve ihracatın tamamen 
ucuz işgücüne dayalı rekabet unsuruy-
la gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, 
şunları söyledi: “Ülke olarak ne yapmak 
istiyoruz? Değerlendirmelerimizi he-
defler üzerinden yapmalıyız. Dünyada 
200’e yakın ülke var. Bu ülkeler içinde 
‘Türkiye nerede?’ diye sorduğumuzda, 
ortalarda bir yerde olduğunu görüyoruz. 
Türkiye uzun yıllardan beri ortanın alt 
kısmındaydı, şimdi biraz daha üstünde. 
Türkiye’de üç işçi bir Alman’ın ürettiğini 
üretiyor. Bir Türk dünyaya bedel diyoruz 
ama iş verimliliğe geldiğinde, üçümüz 
ancak bir Alman ediyoruz. Bazıları işçi-
lerimizin verimsiz çalıştığını ileri sürer 
ama onu çalıştıran kim? Onu çalıştıran 
yönetici, girişimci sanayici hangi nite-
likte, hangi beceride, hangi kabiliyette? 
Sistemi yönetenler ne yapıyor? Sistemi 
yönetenler adil bir ortam yaratıyor mu? 
İmalat sanayisinin GSMH’deki payı yüzde 
22-23’lerden yüzde 15’lere düştü. Yani 
Türkiye’nin büyümesinde bizim payı-

mız, üretenlerin payı, sanayicilerin payı 
yüzde 15. Dolayısıyla Türkiye büyüyor. 
Hatta biz kalkarsak belki daha mı iyi 
büyür bilemiyorum. Çeşitli toplantılar-
da, sinevizyon gösterilerinde Türkiye’yi 
anlatırken Kapadokya, deniz, Ayasofya 
ve Sultanahmet Camisi, tarihi eserler, 
turizm, yardımsever insanlarımız göste-
riliyor. Son 500 yılda bize ait bir şey yok. 
Onun için hep atalarımızın kemiklerini 
anlatıyoruz. Biz bir şey yaratamadıkça 
geçmişe bakıyoruz. ‘Bak yapmışlar’ di-
yoruz.”
Adnan Dalgakıran konuşmasının deva-
mında, “Samimi olarak kendi özeleşti-
rimizden başlayalım. Türkiye’de gerçek 
manada bir sanayi yok. Neyle ihracat 
yapıyoruz? İhracatımız tamamen ucuz 
işgücüne dayalı bir rekabet unsuruy-
la gerçekleşiyor. Üretimimizin yüzde 
75’ini orta düşük ve düşük teknolojiy-
le yapıyoruz. Sadece yüzde 3 yüksek 
teknoloji kullanıyor” dedi. Japonya ve 
Güney Kore’nin yüksek teknoloji ihra-
catı ile ilgili rakamlar veren Dalgakıran, 
“Kendimize gaz vermekten sıyrılıp da 
şöyle rakamlara bir bakabiliyor mu-
yuz? Hangi strateji ile nereye gidiyoruz. 
Dünya büyüdükçe, Türkiye büyüyecek. 
Geri gitmeyecek. Hedefimiz vasat bir ül-
ke ise kendimizi hiç yormayalım. Zaten 
bu kervan böyle gidecek. Almanya’da 6 
bin işletme, 400 milyar dolardan fazla 
üretim yapıyor. Biz ise, 11 bin işletme 
ile 30 milyar dolar üretim yapıyoruz. 
Otomasyonu bilmeyen, otomasyonu 
vurgulamayan bir sektör gelişemez. 
Kayıt içindeki firmaları kayıt dışına sö-
mürttüren bir mekanizma bunun önemli 
suç ortaklarından biridir. Bu kayıt dışı, 

çok ciddi şekilde Türkiye’nin başına be-
ladır. Para kolay yere kaçar. Sanayideki 
sermaye hızla başka alanlara kaçıyor. 
Çünkü Türkiye, politika olarak rant ala-
nında ekonomisini geliştiriyor. Bunun 
sonuna geldiğini görüyoruz. Geldiği 
zaman bizde takat kalmıyor” şeklinde 
konuştu. Organize sanayi bölgelerinin 
tamamen bir rant alanına çevrildiğini 
belirten Adnan Dalgakıran, “Buralardaki 
arazileri 10 liraya alıp bize 1000 liraya 
satanlar var. Biz, o adamlar için çalışı-
yoruz. Dünyada böyle bir yer yok. İnsan 
kaynağı yok ama ülke üniversite kay-
nıyor. Adeta kız istemek için mühendis 
olunan bir ülkeyiz. Makine mühendisle-
rinin sadece yüzde 1,5’i endüstride ça-
lışıyor. İçinde bulunduğumuz kültür ve 
düşünce yapısı bizi vasatlığın dışına çı-
karmıyor. Türkiye’nin önündeki yatırım 
ikliminin önünü açmak siyasilerin elin-
de” dedi. Yatırım teşviklerinin kökünden 
değişmesi gerektiğini de dile getiren 
Adnan Dalgakıran, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Kongrenizin hayırlı olmasını 
diliyorum. Türkiye için otomasyon çok 
çok önemli. Sadece bu kongre ile değil 
bütün makine sektörüne, diğer bütün 
sanayi kollarına otomasyonu yaymak 
için ne tür çalışmalar yapmak gerekirse, 
benim içinde bulunduğum kurumların 
ne tür destekler sağlaması gerekiyorsa, 
her zaman yanınızda olduğumuzu bil-
menizi isterim.”

“denkleMleri değiştirMedikçe 
HiçBir şey değişMez”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu 
da konuşmasında bilim, teknoloji ve oto-

Adnan Dalgakıran: 
“Almanya’da 6 bin işletme, 
400 milyar dolarlık üretim 
yaparken, biz 11 bin işletme 
ile 30 milyar dolarlık üretim 
gerçekleştirebili-yoruz. 
Otomasyonu bilmeyen, 
otomasyonun önemini 
kavrayamayan bir sektör 
gelişemez.”
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masyonun önemine değindi. Otomatik 
kontrol konusunda çok sayıda master ve 
doktora öğrencisi mezun ettiğini belirten 
Davut Kavranoğlu, “Sanayici olmak, gi-
rişimci olmak bu memleketin DNA’sına 
aykırı. Bu memlekette sanayicinin dostu 
yok. Sanayici, kendi parasıyla rezil olan 
insan maalesef. Bu sisteme diferansiyel 
bir denklem olarak bakarsak denklem-
lerimizin çözümü tarım, düşük teknoloji, 
soba borusu, musluk yapma sonucunu 
veriyor. Türkiye’de sistemi düzeltme-
dikçe istediğiniz kadar yüksek hayaller 
kurun, istediğiniz kadar teşvik paketi ve 
Ar-Ge desteği açıklayın, hiç biri olmaz. 
Çünkü bunların hepsi bir sistem mese-
lesidir. Sistemin performansını artırmak 

onun girdilerini değiştirmekle olmaz. 
Denklemleri değiştirmedikçe hiçbir 
şey değişmez” şeklinde konuştu. Davut 
Kavranoğlu, “Ar-Ge’ye para ayırma prob-
lemimiz yok. Ar-Ge’ye ayırdığımız parayı 
verecek kaliteli proje bulamıyoruz. 180 
üniversitemiz var. Bu kadar üniversite, 
bir yılda desteğe layık 500 proje üretemi-
yor. Demek ki bu üniversite sistemi doğ-
ru değil. Yani böyle bir üniversite sistemi 
olan bir ülkede, sanayide çalıştıracak 
kaliteli mühendisi nereden bulacaksınız? 
Nasıl proje gerçekleştireceksiniz? Nasıl 
kalkınmış bir Türkiye’ye ulaşacaksınız?” 
dedi. Davut Kavranoğlu konuşmasında, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu 
ve atması gereken adımları da anlattı. 
“Türkiye’de para kazanmak istiyorsanız 
inşaatçı olun!” diyen Davut Kavranoğlu, 
şunları söyledi: “Ne işin var teknolojiyle, 
sanayiyle uğraşacaksın, sistemimiz bu. 
Fakat bizim hükümet olarak bu durumu 
değiştirmek için ciddi niyetlerimiz var. 
Teşvik paketine bir ilave yapıldı. Artık 
Türkiye’nin cari açık verdiği, kan kay-
bettiği, yüksek teknolojiye dair konular-
da, nerede yatırım yaparsanız yapın 5. 

Bölgedeymiş gibi teşvik alacaksınız. Bu 
yeni açıklanan bir paket. Türkiye sistemi 
değişmedikçe istediğimiz kadar Ar-Ge 
desteği verelim, istediğimiz kadar teş-
vik paketi verelim, bir yere varamayız. 
Söylediklerimizin hepsinin toplamının 
teknik tanımı, Türkiye’nin artık bilgi eko-
nomisine geçmesi gerektiğidir.” 

ilk kongreye yoğun ilgi
Konuşmaların ardından Endüstriyel 
Otomasyon Sanayic i ler i  Derneği 
(ENOSAD)  Başkanı  Sedat  Sami 
Ömeroğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut 
Kavranoğlu’na teşekkür plaketi takdim 
etti. Daha sonra ise katılımcılarla birlikte 
kongre ve serginin açılışı gerçekleştirildi. 
İki gün süren etkinlikte, “İleri Endüstriyel 
Otomasyonun İmalat  Sanay inde 
Rekabet Gücüne Etkisi”, “Siber Fizik 
Sistemleri/Endüstri 4.0” ve “Üründe 
Kalite ve Üretimde Verimlilik Temelinde 
Otomasyonun Rolü” başlıkları altında üç 
panel düzenlendi. Kongere kapsamında 
gerçekleştirilen 76 oturuma ise yurt dı-
şından 13 uzman panelist katıldı.

Davut kavranoğlu: 
“Sistem değişmedikçe 
Ar-Ge desteği ve teşvik 
paketleriyle bir yere 
varamayız. Türkiye’nin 
artık bilgi ekonomisine 
geçmesi gerekiyor.”

247

GÜNDEMARALIK



Makine Tanıtım Grubunun 
(MTG) da sponsorları ara-
sında yer aldığı Boğaziçi 
Üniversitesi  tarafından 

düzenlenen ve üniversite öğrencilerini 
teknoloji tabanlı yenilikçi projeler üret-
meye teşvik eden, girişimciliği özendirip 
destekleyen İşte BU! Yenilikçi Girişimci 

Proje Yarışması 2014 ödül töreni, 12 
Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesinde 
gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi ev sahipliğin-
de, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 
bu yıl yedincisi düzenlenen yarışma, 
üniversite öğrencilerini yeni fikirler 
üretmeye, fikirlerini hayata geçirmeye 

teşvik etmeyi, teknolojiye ve yenilikçi-
liğe dayalı girişimciliği desteklemeyi 
amaçlıyor. Genç girişimcilerin bu yol-
culuğuna destek olan sponsor kurum 
ve kuruluşların da katıldığı ödül töreni, 
proje sunumlarının gerçekleştirilmesiy-
le başladı ve ardından yarışmayı kaza-
nan projeler açıklandı.

“İŞTE BU!” YArıŞMASınDA 
öDüLLEr SAHİPLErİnİ 
BULDU
mTG’nin sponsorları arasında yer aldığı Boğaziçi üniversitesi tarafından bu yıl 
yedincisi düzenlenen işte Bu! yenilikçi Girişimci Proje yarışması’nda ödüller 
sahiplerini buldu. yarışmada birincilik ödülünü; solunum fonksiyon testlerinde sıklıkla 
kullanılan spirometre cihazının yenilikçi versiyonu olan spiroPlus projesi kazandı.
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125 başvurudan 95 projenin kabul edil-
diği yarışmada; 30 bin TL değerindeki 
Elginkan Vakfı Birincilik Ödülü, SpiroPlus 
adlı projeye verildi. Merthan Öztürk 
(Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü), Salih Berk İlhan 
(School Of Visual Arts, MFA / Products 
of Design), Kerem Yaşar (ODTÜ Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümü) ve 
Cem Evin’den (Boğaziçi Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü) oluşan 
proje ekibi ödülü Elginkan Vakfı Genel 

Müdürü İlhan Ütdü’den aldı. 20 bin 
TL tutarındaki Elginkan Vakfı İkincilik 
Ödülü ise Greencoat projesiyle Mehmet 
Cemil Aktaş (Bartın Üniversitesi Peyzaj 
Mimarlığı Anabilim Dalı), Pınar Kesim 
(ODTÜ Kentsel Tasarım) ve Tutku 
Aynalı’dan (ODTÜ Kimya Öğretmenliği) 
oluşan ekibin oldu. Yarışmada 10 bin 
TL’lik Proline Ödülünü de, Fuskey 
projesi  i le Doğan Asil  (Boğaziçi 
Üniversitesi İşletme Bölümü) ve Yiğit 
Çetinel’den (Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü) oluşan proje ekibi 
aldı. 

Mtg ödülü “actıon gloVe” 
ProJeSinin oldu
AirTies’ın 5 bin TL tutarındaki para ödü-
lünü ve BUBA’nın Silikon Vadisi seya-
hati özel ödülünü ise WiFi Analitik adlı 
projeyle Eren Bekar (İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü) ve Aslı Sabancı’dan (İstanbul 
Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Kontrol 
Mühendisliği Bölümü) oluşan ekip ka-
zandı. 5 bin TL’lik MTG ödülünü kazanan 
Action Glove adlı projesiyle Alp Burak 
Pehlivan (Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği) oldu. Action Glove proje 
ekibine ödülü MTG temsilcisi Aydan Işıl 
Aydın verdi. 2 bin 500 TL tutarındaki iP-
ro teşvik ödülünü Heats adlı projesiyle 
yarışmaya katılan Dua Özsoylu (9 Eylül 
Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
Bölümü) aldı. Genç girişimcilere des-
tek veren sponsorlara teşekkür plake-
tinin verilmesiyle ödül töreni sona erdi. 
Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Lale Akarun tarafından Aydan 
Işıl Aydın’a MTG için teşekkür plaketi 
takdim edildi.

Action Glove projesiyle Alp 

Burak Pehlivan 5 bin TL’lik 

MTG  ödülünü kazandı.
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Beton santrali üretimi alanında 39 yılı geride bırakan Elkon, 
2011 yılında devreye aldığı yeni fabrikasıyla beton santrali 
üretim kapasitesini yıllık 300 adede çıkardı. İnovasyon ko-
nusundaki başarılarını, ürettikleri dünyanın en büyük mobil 
beton santraliyle tüm dünyaya kanıtladıklarını söyleyen Elkon 
EMEA Bölgesi Satış ve Pazarlama Müdürü Halil Çelikkol, 
“Yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vida, cıvata, somun, pul, rondela, perçin gibi 
parçalardan oluşan, sanayi ürünleri dışında insanların 
yaşamlarında kullandıkları tüm eşyaları da bir arada 
tutan bağlantı elemanları, makine sektörü açısından 

da büyük öneme sahip.  

Servo motorlu pres projesini TÜBİTAK destekli Ar-Ge çalış-
maları sonucunda tamamlayarak endüstriyel kullanıma sun-
duklarını belirten Karakoç Kalıp Metal Form Genel Müdür 
Yardımcısı Atilla Ataç, “Rakiplerinden farklı pres makineleri 
imal eden firmamızın teknolojik üstünlüğünü ön plana çıka-
rarak dünya pazarlarına entegre olacağız” dedi.

Sektörden elkOn

kaPak BaĞlanTı elemanları

Sektörden kalıP meTal FOrm

MSSP focuS Tasiad

“DünYAnın En BüYük MOBİL 
BETOn SAnTrALİnİ ürETTİk”

ürETİMİn BİrLEŞTİrİCİ GüCü: 
BAğLAnTı ELEMAnLArı

“TEknOLOjİk üSTünLüğüMüzLE 
DünYA PAzArLArınA EnTEGrE 
OLACAğız”

Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TASİAD),  
asansör sektöründe faaliyet gösteren üyelerine 25 yıldır 
hizmet verdiğini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Levent 
Akdemir, “TASİAD olarak sorunlara değil çözümlere odak-
lanma, şikayet etmek yerine üzerimize düşeni yapma kararlı-
lığındayız. Çalışmaya, üretmeye ve proje geliştirmeye devam 
ediyoruz” dedi.

Türk ASAnSör SEkTörü TASİAD 
İLE zİrVEYE ÇıkıYOr
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Geçmişten bugüne Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı 
ve dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan Birleşik Krallık, 
Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği gelişmiş ülkelerden biri 
olma özelliğini koruyor. 2012 yılında 871 milyon dolara yük-
selen Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yönelik makine ihracatı 
da her geçen yıl artıyor.

Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitimi, gelişmiş sanayi ülke-
lerindeki seviyeye yükseltmek amacıyla kurulan Teknolojik 
Eğitimi Geliştirme Vakfı (TEGEV), mesleki eğitimin geliştiril-
mesinden, mekatronik meslek standartlarının belirlenmesi-
ne kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor.

ülkelerden Birleşik krallık

araştırMa

Pozitif zühal GözüküÇük

röPortaJ iBrahim BUrkay

TİCArETİn TArİHİ AkTörü: 
BİrLEŞİk krALLık

“YAPArAk öğrEn, 
öğrEnErEk YAP”

Kadınların makine sektöründe çalışmaları için daha fazla 
teşvik edilip desteklemesi gerektiğini aktaran Gözüküçük 
Makine Yönetim Kurulu Başkanı Zühal Gözüküçük, ülke nü-
fusunun yüzde 50’sinden fazlasının kadın olduğuna dikkat 
çekerek, kadınların katma değeri yüksek işlerde çalışması 
gerektiğini ifade ediyor.

“TEŞVİk VE DESTEk 
HEr ŞEYİn BAŞınDA GELİYOr”

Türkiye’nin önemli makine üretim merkezlerinden biri olan 
Bursa’yı geleceğe hazırlayacak projeleri zaman kaybetmeden 
uygulamaya koyduklarını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay; 
Bursa’nın, dünyaya entegre olmuş sektörleri ile uluslararası 
arenada daha güçlü bir oyuncu olacağını söyledi.

“BUrSA’Yı GELECEğE 
HAzırLıYOrUz”
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Türk sanayisi için ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan gü-
cünü oluşturmak, Türkiye’nin kalifiye mühendis ihtiyacını 
karşılamak ve alanında uzman mühendisler yetiştirmek he-
defiyle yola çıktıklarını belirten Nişantaşı Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Erçin Ersundu, 
dünyanın kabul ettiği bir eğitim kurumu olmak istediklerini 
söyledi.

Türk makine sanayisinin efsanevi merkezidir Perşembe 
Pazarı. Perşembe Pazarı zamanın üniversitesidir, birçok us-
tanın diploması sıraları olmayan bu mekteptendir. Perşembe 
Pazarı’nda verilen mücadele sadece çırakların, kalfaların ve-
ya ustaların ekmek mücadelesi değildir; Türk sanayisinin var 
olma mücadelesidir.

İzmir Gelişim Koleji öğrencileri gerçekleştirdikleri “Manyetik 
Özellikteki Parçaların Birikimlerinin Temassız Ölçülmesi” 
projesi ile “First Step to Nobel Prize in Physics” (Fizik Bilim 
dalında Nobel Ödülüne Bir Adım) adlı Uluslararası Fizik 
Projeleri Yarışmasında dünya birincisi oldu.

akadeMik

Makine tariHi PerşemBe Pazarı

Junıor

iz Bırakanlar hüseyin cahiT aral

“MüHEnDİSLİk EğİTİMİnDE 
YEnİLİkLErİn önCüSü OLACAğız”

Türk SAnAYİSİnİn DOğDUğU 
ADrES

LİSELEr ArASı nOBEL öDüLü
İzMİr GELİŞİM kOLEjİnİn

Sanayi ve Ticaret Bakanı olduğu dönemde Karadeniz 
Bölgesi’nin radyasyondan etkilenmediğini kanıtlamak için iç-
tiği çay ile hatırlanan Hüseyin Cahit Aral, aslında Türkiye’nin 
patentli ilk dizel motorunu üreten ve birçok önemli projeye 
imza atan bir makine mühendisi.

TürkİYE’nİn PATEnTLİ 
İLk DİzEL MOTOrUnU ürETEn 
SAnAYİ BAkAnı
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Mekaturn modeli CNC tezgahının prototipini, TÜBİTAK’tan 
Ar-Ge desteği alarak tamamladıklarını ifade eden Mekay 
Makina Firma Yöneticisi Burak Küçükay, yeni model CNC 
torna tezgahı üretimi konusunda da çalışmalarının sürdüğü 
bilgisini verdi. Küçükay, “Markanın en önemli değer olduğu-
nun bilincindeyiz ve tüm bilgi, birikim ve enerjimizi Mekay’ın 
sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bilinen bir marka ol-
ması için harcıyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıyan tekstil sektörünün geleceğini ve gelişimini etkileyen temel faktörlerin başında 
ülkenin tekstil makineleri üretimi geliyor. Yıllar içinde gelişim gösteren Türk tekstil makineleri sektörü, tekstil imalatçısının 
elinin güçlendirilmesinde önemli roller üstleniyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile üniversite-sanayi 
işbirliği farklı bir boyuta taşındı. Mevcut düzenlemeyle ülke 
sanayisinin uluslararası düzeyde rekabetçiliği artırılması ve 
ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amaçlandı.

Sektörden mekay makina

kaPak TeksTil makineleri

Makale

“MArkAnın En önEMLİ DEğEr 
OLDUğUnUn BİLİnCİnDEYİz”

TEkSTİL SEkTörü GüCünü MAkİnELErDEn ALıYOr

TEknOLOjİ GELİŞTİrME BöLGELErİ 
VE SAnAYİ Ar-GE MErkEzLErİ
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Endüstrinin hedeflerini gözeterek, güncel bilgiler ile donatılmış, dünyayla rekabet edebilecek yetkin mühendisler yetiştirmeyi 
amaçladıklarını belirten Gediz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Okumuş, Türkiye’nin ileri tekno-
lojiler geliştirebilecek mühendisler yetiştirecek bilgi birikimine ve teknolojik altyapıya sahip olduğunu söyledi.

ülkelerden yemen

akadeMik

“TürkİYE’DE MüHEnDİSLİk EğİTİMİnİn kALİTESİnİ YükSELTİYOrUz”

Türkiye ile tarihsel bağlara sahip bir ülke olan Yemen’e makine ihracatımız 2013 yılında yüzde 
14,1 artarak 14,8 milyon dolara yükseldi.  Genç nüfusuyla dikkat çeken Ortadoğu’nun az 

gelişmiş ülkesi Yemen, bölge ülkelerinin desteğiyle siyasi ve ekonomik sorunlarını çözerek, 
sanayileşmeyi hedefliyor.

OrTADOğU’nUn GİzEMLİ üLkESİ: YEMEn
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Dünya makine sektörünün 2014 yılında yüzde 5 büyüyeceğini öngördüklerini aktaran Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA) 
Türkiye Ülke Müdürü Friedrich Wagner, Türk makine sektörünün son yıllarda hızla geliştiğini ve makine üreticilerinin doğru 
yolda olduğunu söyledi. 

Opsiyonlar, başlangıçta riskten korunmak amacıyla üretilmiş sözleşmelerdi. Ancak, günümüzde alım satım amaçlı olarak da 
kullanılmaktadır. Organize borsalarda işlem gören opsiyonların vade, teminat, sözleşme büyüklüğü, fiyat adımları gibi işlem 
kriterleri borsalar tarafından standartlaştırılmaktadır.

röPortaJ Frıedrıch WaGner

Makale

“DünYA MAkİnE SEkTörü 2014 YıLınDA YüzDE 5 BüYüYECEk”

OPSİYOn PİYASALArı – ı
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Ultrasonik yapıştırmalı eldiven makinesinin modernizasyon 
projesini kısa süre önce tamamladıklarını ifade eden Kansan 
Makine Satış ve Yeni İş Geliştirme Direktörü Anıl Kırhallı, 
TÜBİTAK’tan onay bekleyen diğer Ar-Ge projeleriyle gelece-
ğe yatırım yaparak, ürün yelpazelerini geliştirmeyi amaçla-
dıklarını söyledi.

Boru, granül ve profil hatları üretimi alanında faaliyet gös-
teren Mikrosan Makina, 52 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 
Yüksek kapasitede, enerji verimliliğini maksimuma taşıya-
cak yeni makinelerinin Ar-Ge çalışmalarına devam ettikle-
rini söyleyen Mikrosan Makina Satış ve Pazarlama Müdürü 
Ahmet Sönmez, “Faaliyet alanımızda dünya liderleriyle reka-
bet ediyoruz” dedi.

Sektörden kansan makine Sektörden mikrOsan makina

“Ar-GE PrOjELErİMİzLE GELECEğE 
YATırıM YAPıYOrUz”

“DünYA LİDErLErİYLE rEkABET 
EDİYOrUz”

kaPak

Türkiye’nin makine ihracatı 2013 yılı sonunda 
14 milyar dolara yükseldi. 2012 yılına 

göre yüzde 8 artış gösteren makine 
ihracatının performansını, 

uzmanların değerlendirmeleri 
ışığında, alt sektörlerin 
rakamsal analizleriyle 

okuyucularımıza 
sunuyoruz.

MAkİnE İHrACATının
2013 kArnESİ
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Türkiye’nin 2013 yılında 23 milyon dolarlık makine ihraç ettiği Arnavutluk ile 2008 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması 
uyarınca; başta makine olmak üzere çeşitli sektörlerin ihracatında gümrük vergisi uygulanmıyor. Söz konusu anlaşma iki ülke 

arasındaki ticaretin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor.

Beş yıldır yayın hayatını sürdüren Moment Expo dergimizde 
yer alan “Pozitif” bölümünde, Türk makine sanayisinde ça-
lışan kadın yöneticilere pozitif ayrımcılık yaparak çalışma 
hayatındaki zorluklarını ve sektörle ilgili değerlendirmeleri-
ni sayfalarımıza taşımaya çalıştık. Bu sayımızda da sanayici 
kadınlarımızın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar 
Günü olarak kabul edilen 8 Mart ile ilgili düşüncelerini akta-
rıyoruz.

ülkelerden arnaVUTlUk

Pozitif MSSP focuS teVid

Mart

BALkAnLArın SErBEST TİCArET kAPıSı: ArnAVUTLUk

SAnAYİCİ kADınLArın 
GözünDEn 8 MArT

“Türkiye’de yerli vinç sanayisinin hak ettiği yere gelebilme-
si için çalışıyoruz” diyen Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği 
Derneği (TEVİD) Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çelikbilek, 
“Anayasa ve kanunlar çerçevesinde; ulusal ekonominin ge-
lişmesine, kalkınmasına, verimliliğinin artırılmasına, sosyal, 
kültürel ve eğitsel yaşam seviyesinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

VİnÇ SEkTörünün nİTELİkLİ 
YAPıLAnMASı: TEVİD TEVİD
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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesinin (İOSBML) alanında Türkiye’nin ilk özel eğitim ku-
rumu olduğunu belirten Kurucu Başkan Tahir Fırat Şuekinci, 
bölge sanayisinin nitelikli işgücü sorununu çözmeyi amaçla-
dıklarını söyledi.  

Uzun yıllar tarım şehri olarak bilinen Konya’nın, makine sek-
törünün gelişimi ile sanayi ve ticarette üst sıralara tırman-
dığını belirten Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Öztürk, Konya’yı Türkiye’nin üretim merkezlerinden 
biri haline getirmek istediklerini söyledi.

araştırMa röPortaJ selÇUk özTürk

Junıor

“TürkİYE’nİn İLk özEL TEknİk 
VE EnDüSTrİ MESLEk LİSESİ”

“kOnYA SAnAYİSİnDE GELİŞİMİn 
AnAHTArı MAkİnE SEkTörüDür”

Darüşşafaka Robot 
Kulübü, ABD’nin 

Chicago kentinde 3-5 
Nisan tarihleri arasında 
düzenlenecek olan FRC 

Robot Yarışması için son 
hazırlıklarını tamamladı.

DArüŞŞAfAkA 
rOBOT 

kULüBü 
AMErİkA 
YOLCUSU
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Türkiye’nin ilk otomatik caka makinesini ürettiklerini söy-
leyen Aysanmak Makina Genel Müdür Yardımcısı Gökçe 
Şavkay, “Makinemiz istenen ölçülerdeki sacın kıvırma işle-
mini, NC programlama sayesinde sorunsuz gerçekleştirile-
biliyor” dedi.

Kuru gıdalar için hasattan paketlemeye kadar üretimin tüm 
aşamalarında ihtiyaç duyulan makineleri imal ettiklerini be-
lirten Akyürek Kardeşler Dış Ticaret Müdürü İlker Akyürek, 
“Farklı coğrafyalarda yer alan 30’a yakın ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Sektörümüzde, Avrupalı makine üreticilerinin 
Ortadoğu pazarındaki üstünlüğünü kırdık” dedi.

Sektörden aysanmak makina

kaPak BeTOn sanTralleri

Sektörden akyürek

“İLkLErİ GErÇEkLEŞTİrEn 
fİrMAYız”

“OrTADOğU PAzArınDA 
AVrUPALıLArın üSTünLüğünü 
kırDık”

Son yıllarda Türk inşaat sektörünün global 
ölçekte konumunu güçlendirmesi beton 
santrali üretimini olumlu yönde etkiledi. 

Beton santralleri ihracatı 2013 yılında 
yüzde 14,6’lık artışla 210 milyon dolara 

yükseldi.

SAnAYİnİn TEMELLErİnİ 
BETOn SAnTrALLErİ ATıYOr
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“Türkiye’de yerli vinç sanayisinin hak ettiği yere gelebilme-
si için çalışıyoruz” diyen Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği 
Derneği (TEVİD) Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çelikbilek, 
“Anayasa ve kanunlar çerçevesinde; ulusal ekonominin ge-
lişmesine, kalkınmasına, verimliliğinin artırılmasına, sosyal, 
kültürel ve eğitsel yaşam seviyesinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

MSSP focuS TeVid akadeMik

VİnÇ SEkTörünün nİTELİkLİ 
YAPıLAnMASı: TEVİD

Üniversite-sanayi işbirliğini temel alan eğitim anlayışı ile 
Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim sistemini benimsemiş 
mühendisler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Hakan Özcan, eğitimin niteliğini yükseltmek için çalışma-
larının kesintisiz sürdüğünü söyledi.

“BİLİM VE TEknOLOjİDE YEnİLİğİn 
önCüSü OLACAğız”

ülkelerden aBd

ABD’nİn 
MAkİnE 
SEkTörü 
PAzArı
“Türk makine sektö-
rü belirlenen ihracat 
hedeflerine ulaşa-
bilmek için mevcut 
pazarlarını çeşitlendir-
meli ve büyük pazarlar-
daki payını artırmalıdır. 
2012 yılı verilerine göre 163,7 
milyar dolarlık makine ithala-
tıyla ABD, dünyanın büyük pazarla-
rından biridir. ABD’nin Türk makine sektörü 
için öneminden hareketle Makine İhracatçıları Birliği 
tarafından 2013 yılında ‘ABD Makine Sektörü; Eyaletler 
Esaslı İhracat Pazarı Raporu’ hazırlatıldı. ABD pazarına 
ilişkin bilgiler araştırma raporunun bulgularıyla Türk ihra-
catçısına sunuluyor.”
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Nitelikli insan gücü yetiştiren üniversitelerin, bu insan gücü-
nü belirli merkezlerde istihdam ederek, sanayiyi destekle-
mesi gerektiğini savunan UZAYTEM Proje Koordinatörü Uçak 
Mühendisi Cevat Sunol, “Havacılık bilimleri, makine mühen-
disliği ve malzeme bölümünden birçok öğrenci merkezimiz-
de yüksek lisans ile doktora düzeyinde araştırmalar yaparak 
projeler yürütüyor” dedi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan: “Dünya ti-
caretinden daha fazla pay almak için öncelikle daha ucuza 
üretmek gerekiyor. Makine sektörünün gelişimi ise diğer 
sektörlerin başarısında kilit rol oynuyor. Yeni kredi program-
larımızla makine sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda finan-
sal çözümler sunarak sektörün ihracat hacminin artmasına 
destek oluyoruz.”   

kaMPüS

röPortaJ hayreTTin kaPlan

röPortaJ sUaT sarı

Makine tariHi asdasd

HAVACıLık TEknOLOjİLErİ 
Ar-GE VE UYGULAMA 
MErkEzİ: OMü UzAYTEM

“Türk EXİMBAnk İÇİn MAkİnE 
SEkTörünün YErİ AYrıDır”

Ortak Satın Alma Organizasyonu (OSO) Genel Müdürü Suat 
Sarı: “Geniş tabanlı bir satın alma organizasyonu olan OSO, 
yüksek pazarlık gücü ile girdi maliyetlerini minimize ederek, 
ölçek ekonomisine entegrasyonu sağlamada yardımcı bir 
mekanizma görevini üstleniyor.”

“OSO İLE BİrLİkTEn kUVVET 
DOğUYOr”

Tarihte ilk satranç otomatı 1770 yılında Avusturya-Macaristan 
İmparatoriçesi Maria Theresa için yapılmıştır. Büyük tar-
tışmalara yol açan “Türk” isimli otomatın mucidi ise Maria 
Theresa’nın hizmetinde çalışan mekanikçi Wolfgang von 
Kempelen’dir.

TArİHTE İLk SATrAnÇ 
OTOMATı: Türk
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BLS Makine’nin son dönem gerçekleştirdiği en önemli pro-
jelerin başında İran’da kurulan ve sıcak testleri başarı ile 
tamamlanan yıllık 700 bin ton kapasiteli haddehanenin gel-
diğini ifade eden BLS Makine Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Sarıgül, “Mevcut yatırım, bugün itibariyle İran’ın en büyük 
hadde tesisi olma özelliğini taşıyor” dedi.

Orman ürünleri ve mobilya 
endüstrisinde uygulanan 
üretim teknolojileri 
dünyada hızla gelişiyor. 
Bu gelişmede ağaç işleme 
makineleri endüstrisi de 
önemli bir paya sahiptir. 
Çünkü üretim sisteminin 
yapısı ve verimliliği, önemli 
ölçüde sistemde yer alan 
makinelerin teknolojik 
gelişmişliğine bağlıdır. 
Tüketicilerin daha farklı 
ürünlere sahip olma 
isteği, ürün çeşitliliğinin 
artmasına neden olurken, 
bu durum mevcut üretim 
sistemlerinin daha esnek 
bir yapıya sahip olmasını 
da zorunlu kılıyor.

Bitki aralarını otlardan temizleyen, sıra arasını ve üstü-
nü aynı anda çapalayan kombine yaylı ara çapa makinesini 
Türkiye’de üreten ilk firma olduklarını söyleyen Dündarlar 
Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Dündar, “Yeniliklerin 
öncüsü olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Sektörden Bls makine

kaPak aĞaÇ işleme makineleri

Sektörden dündarlar makina

“İrAn’ın En BüYük HADDE 
TESİSİnİ fİrMAMız kUrDU”

AğACA ŞEkİL 
VErEn 
TEknOLOjİ:
AğAÇ İŞLEME 
MAkİnELErİ

“TArıM MAkİnELErİ ürETİMİnDE 
YEnİLİkLErİn önCüSüYüz”
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Ticari ilişkilerimizin son dönemde gelişmeye başladığı 
Venezuela ile 2010 yılında “İşbirliği Çerçeve Anlaşması” 
imzalandı. Türkiye ile ikili işbirliğinin geliştirilmesi halinde 
Venezuela, makine ve ekipmanları başta olmak üzere farklı 
sektörler için güçlü alım potansiyeline sahip bir pazar konu-
mundadır.

TARMAKBİR’in tarım makineleriyle ilgili uluslararası ku-
ruluşlarda söz sahibi olduğunu belirten Yönetim Kurulu 
Başkanı Şenol Önal, “Katıldığımız toplantılarda üyelerimizin 
ve sektörümüzün menfaatlerini azami ölçüde savunuyoruz. 
Yeni dönemde sektörel tanıtım ve lobi faaliyetlerine hız ve-
receğiz” dedi.     

Endüstrinin ihtiyacı olan nitelikli mühendisleri yetiştire-
rek, bölgenin önemli eğitim kurumlarından biri haline gel-
mek istediklerini belirten Celal Bayar Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Boyacı, 
“Endüstriyel buluşlarla uluslararası patent alabilen genç ne-
silleri Türkiye’ye kazandırma gayretindeyiz” dedi.

ülkelerden VenezUela

röPortaJ şenOl önal

akadeMik

MeSleki eğitiM

LATİn AMErİkA’nın 5. BüYüğü: 
VEnEzUELA

“SEkTörEL TAnıTıM 
fAALİYETLErİ VE LOBİ 
ÇALıŞMALArınA Hız VErECEğİz”

“BöLGE SAnAYİSİYLE 
İŞBİrLİğİ YAPArAk nİTELİkLİ 
MüHEnDİSLEr YETİŞTİrİYOrUz”

Polatlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak, imalat sektö-
rünün beklentilerine cevap verecek, teknik açıdan donanımlı 
kuşaklar yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Okul Müdürü 
Süleyman Tatar, her yıl katıldıkları bilimsel yarışmalardan 
aldıkları başarılı sonuçların doğru yolda olduklarını göster-
diğini söyledi.

“BöLGE SAnAYİSİ İÇİn TEknİk 
ELEMAn YETİŞTİrİYOrUz”
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Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler, beklentiler 
doğrultusunda gerçekleşti. Dünya ekonomisi 2014 yılına 
2013’e göre daha iyimser beklentiler içinde girerken Türkiye 
ekonomisi ise ilk çeyrek dönemi siyasi gelişmelerin etkisi al-
tında tamamladı.

Mühendislik eğitiminin amacı; öğrencilere temel bilgile-
ri aktarmanın yanında, yaratıcılığı, araştırma tekniklerini, 
bir problemi kendi kendine çözme yöntemlerini vermektir. 
Türkiye’de bu amaca hizmet etmek için kurulan modern mü-
hendislik fakültelerinin temelleri ise Osmanlı’nın eğitim ku-
rumlarına dayanıyor.

Makine sektörünün bölge ekonomisi açısından önemine vur-
gu yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş, “Türkiye’nin ilk pres makinesi İzmir’de üretildi. 
İhraç edilen yedi üründen biri gümrüklerimizden yurt dışına 
çıkıyor. İzmir, Türkiye’nin makine üretimine ve ihracatına yön 
vermeyi sürdürüyor” dedi.  

Makale

Makine tariHi

röPortaJ ekrem demirTaş

Junıor

GELİŞMİŞ üLkELErDE BüYüME 
BEkLEnTİSİ ArTıYOr

GEÇMİŞTEn BUGünE 
TürkİYE‘DE MüHEnDİSLİk 
EğİTİMİ

“TürkİYE’nİn İHrACATınA 
İzMİr Yön VErİYOr”

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen İTÜRO 
Robot Yarışmasının “Çizgi İzleyen Robot” kategorisinde birin-
ciliği elde eden Barbaros Hayrettin Paşa Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi, uluslararası alanda başarı için çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.

BHP TEknİk VE EnDüSTrİ 
MESLEk LİSESİ öDüLLErİ TOPLADı
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TÜBİTAK desteğiyle beş ayrı projeyi başarıyla sonuçlandırıp 
üretime başladıklarını belirten Güven Çelik Makine Kurucu 
Ortağı Koray Kutlu, “Aynı anda dört farklı ende naylonla çalı-
şan, dünyanın ilk ve tek top kumaş ambalaj makinesini üret-
tik. Başarılı Ar-Ge çalışmaları sayesinde rakiplerimizin her 
zaman bir adım önündeyiz” dedi.

Un ve unlu mamuller sektörünün yapısını belirleyen temel 
unsurların başında bu alana yönelik geliştirilen yeni tekno-
lojiler ve makineler geliyor. Un ve unlu mamul sektöründe, 
tahıl tanelerinden nihai tüketiciye sunulan ürüne kadar ge-
çen imalat süreci makineler tarafından kontrol edilir. Ürünün 
kalitesi, niteliği ve çeşitlerini belirleyen unlu mamul maki-
nelerinin üretiminde Türk markaları da son yıllarda dünyada 
adından söz ettirmeye başladı.

Barutçuoğlu Grup’un sektöründe ilklere imza attığını söyle-
yen Genel Müdür Derya Barutçuoğlu Çilek, “Türkiye’nin ilk 
dönerli fırınını, taş tabanlı tünel fırınını, elektrikli katlı fırını 
ve spiral mikserini ürettik. 15 yıl önce el değmeden ekmek 
üretebilen sistemler yurt dışından ithal edilirken firmamız 
artık bu hatları dünyaya ihraç ediyor” dedi.

Sektörden GüVen Çelik makine

kaPak UnlU mamül makineleri

Sektörden BarUTÇUOĞlU GrUP

ülkelerden madaGaskar

“GüÇLü Ar-GE ALTYAPıMız 
SAYESİnDE rAkİPLErİMİzİn 
Bİr ADıM önünDEYİz”

İŞİ AŞ EDEn MAkİnELEr

“SEkTörüMüzDE İLkLEr, BİzİMLE 
BAŞLADı”

Dünya Yatırım Raporu’nun 2012 yılı verilerine göre 
Madagaskar, Doğu Afrika’nın en fazla doğrudan yabancı 
yatırım çeken ülkeleri arasında yer alıyor. Madagaskar ile 
Türkiye arasında 2005 yılında imzalanmış ticaret ve ekono-
mik işbirliği anlaşması bulunmasına rağmen, ülkenin yaşa-
dığı siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar ikili ticari ilişkilerin 
gelişmesini engelliyor.

DOğU AfrİkA’nın YATırıM 
MErkEzİ:MADAGASkAr
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Eğitim konusundaki çalışmalarını daha ileri aşamalara ta-
şımak istediklerini belirten AKDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Haydar Atılgan, “Teknik eğitimle ilgili tüm konularda CETOP 
ile işbirliği yapıyoruz. Sertifikalarımız artık CETOP onaylı ola-
cak” dedi.

Dış ticaret fazlası veren bölge sanayisinin Türkiye eko-
nomisi içinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO çatısı altında faaliyet gösteren 500’den 
fazla makine üreticisinin bölge sanayisinin itici gücü olduğu-
nu söyledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksekokulu İş 
Makineleri Operatörlüğü Programıyla, Türkiye’de ilk kez aka-
demik düzeyde iş makineleri eğitimi veriliyor. Programının 
temel amacı; iş makineleri sektöründe teknolojik yenilikleri 
yakından takip eden, gelişime açık ve sektörün ihtiyaçlarına 
cevap verebilen nitelikli elemanlar yetiştirmek.

röPortaJ haydar aTılGan 

röPortaJ ender yOrGancılar

akadeMik

röPortaJ mUsTaFa erOl

“önCELİğİMİz SEkTörEL 
EğİTİM”

“MAkİnE ürETİCİLErİ BöLGE 
SAnAYİSİnİn İTİCİ GüCüDür”

“TürkİYE’DE AkADEMİk SEVİYEDE 
İŞ MAkİnELErİ EğİTİMİ VErEn 
TEk PrOGrAMız”

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneğinin 
(AİMSAD) kurulmasına yönelik ilk adımlar atıldı. AİMSAD’ın, 
ağaç işleme makineleri sektörünü kucaklayacağını belirten 
Yönetim Kurulu Geçici Başkanı Mustafa Erol, “Dışlayıcı değil, 
kapsayıcı bir dernek olmak istiyoruz” dedi. 

“AğAÇ İŞLEME MAkİnELErİ 
SEkTörü ArTık SAHİPSİz DEğİL”
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Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı, bugüne kadar bir 
serbest ticaret alanı oluşturulması konusunda atılmış en id-
dialı girişimin başlangıcını oluşturuyor. Bu girişimin taraflar 
arasında ve dünya ekonomisi üzerinde oluşturacağı etki dik-
katlerin bu yöne çekilmesine yol açıyor.

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi öğrencileri, mimik 
kontrollü protez kol üretti. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışmasında Teşvik Ödülüne layık gö-
rülen proje ile engellilerin hayatının kolaylaştırılması amaç-
lanıyor.

Makine 
koruyucuları, 
insanı makinenin 
tehlikelerinden 
korumak için 
kullanılan 
aparatlardır. 
Makinelerin 
hareketli 
kısımlarının 
makine 
koruyucuları 
kullanılarak 
koruma altına 
alınması 
başta makine 
operatörleri 
olmak üzere 
tüm çalışanlara 
güvenli bir ortam 
yaratacaktır.

araştırMa

Junıor

Makale

Makine tariHi

TrAnSATLAnTİk TİCArET 
VE YATırıM OrTAkLığı (TTıP) 
İLE TürkİYE

fEn LİSESİ öğrEnCİLErİ 
MİMİk kOnTrOLLü PrOTEz 
kOL ürETTİ

MAkİnE kOrUYUCULArı - ı

Tarihi Kılıçhane binasında “İslah-i Sanayi Mektebi” 
adıyla 1868 yılında açılan eğitim kurumu; Osmanlı 
İmparatorluğu’nda makine, sanayi, mimari, demircilik ve dö-
kümcülük eğitimlerinin verildiği ilk modern sanat okuludur.

TArİHİMİzİn İLk MODErn SAnAT 
OkULU: İSLAH-İ SAnAYİ MEkTEBİ
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ISISO Isıtma Soğutma Klima Sistemleri, 2013 yılının Mayıs 
ayından bu yana Turqum markası ile üretim yapıyor. 
Turqum’un, uluslararası pazarda Türk makinesinin kali-
tesini ispatlayan bir marka olduğunu belirten Genel Müdür 
Osman Zeki Sırcan, “Türk makine üreticilerinin tamamının 
sahip olması gerektiğini düşündüğümüz Turqum Belgesi ile 
Türkiye’deki başarımızı dünyaya taşıyoruz” dedi.

“Makina İmalatçıları Birliğini (MİB), bugünkü Türk makine lo-
bisinin çekirdeği kabul edebiliriz” diyen MİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, sektörün ülke ekonomisi için 
önemini her platformda dile getirmeyi sürdüreceklerini söy-
ledi.

Sektörden ısısO röPortaJ seVda kayhan yılmaz

“TürkİYE’DEkİ BAŞArıMızı 
TUrQUM İLE DünYAYA 
TAŞıYOrUz”

“MİB, Türk MAkİnE LOBİSİnİn 
ÇEkİrDEğİDİr”

ülkelerden GürcisTan

TürkİYE’DEn kAfkASLArA UzAnAn TİCArET köPrüSü: 
GürCİSTAn

Türkiye’nin Gürcistan’a makine ihracatı 2013 yılında 119,8 milyon dolar oldu. Gürcistan’ın makine ithalatında ikinci 
sıraya yükselen Türkiye ile mevcut ticaret hacmi sürekli artıyor.
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Kadınların, dünya genelinde yüksek sorumluluk gerektiren 
birçok alanda yönetici pozisyonunda görev aldığını belirten 
Balcı Makina Genel Müdürü Canset Balcı, daha gelişmiş bir 
Türkiye için, tüm kadınların aktif olarak iş hayatında yer al-
ması gerektiğini ifade etti.

Ekonomi Bakanlığının desteği ile sürdürdükleri projelerin 
bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Üyesi 
Halil Erkan, “Çorum’un makine sektöründe Türkiye’nin üre-
tim merkezlerinden biri olmasını hedefliyoruz” dedi.

Dünya ekonomisinin yeni bir resesyona girme olasılığı he-
men her raporda telaffuz edilen bir riskken artık bu durum-
dan bahsedilmiyor. Ama büyüme halen istenen düzeyde ve 
güçte değil. Aynı zamanda ülke veya bölgesel bazda farklı-
lıklar oldukça büyük. Ancak son yılların aksine toparlanma-
da gelişmiş ülkeler (GE) ön plana çıkarken, gelişmekte olan 
ekonomilerde (GOE) ivme kaybı var; yine de gelir düzeyleri 
ve yapısal özellikleri göz önünde bulundurulduğunda büyüme 
GOE’lerde, özellikle de Asya ekonomilerinde, daha yüksek.

Pozitif canseT Balcı

röPortaJ asdasdraPor

“AİLEnİn DESTEğİ
BAŞArının AnAHTArıDır”

“MAkİnE SEkTörünün 
ürETİM MErkEzLErİnDEn 
Bİrİ OLACAğız”

SOrU VE CEVAPLArLA DünYA 
EkOnOMİSİ: nErEDEYİz?
nErEYE GİDİYOrUz?

akadeMik

“Bugün bildiklerinle yetinirsen, yarın da ancak o kadar bil-
giye sahip olabilirsin!” sözünü özümsemiş öğretim eleman-
ları aracılığıyla mühendis adaylarına nitelikli eğitim sun-
maya çalıştıklarını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hikmet Rende, “Birçok 
ilke imza atan bölümümüz yeniliklerin öncüsüdür” dedi. 

“AkDEnİz’İn İnCİSİnDE 
YEnİLİkLErİn önCüSüYüz”
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Mesleki eğitim kurumlarının Anadolu’daki önemli merkezle-
rinden Bursa Sanayi Mektebi, iyi niyetli çabalara rağmen ül-
kenin sanayi alanındaki kalkınma hamlesine beklenen deste-
ği veremese de mesleki ve teknik eğitimin gelişimine birçok 
açıdan katkı sağladı. 1869 yılında açılan Bursa Islahhanesi 
bugün Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak 145 
yılı aşkın süredir varlığını sürdürüyor.

İstanbul Özel Avrupa Koleji öğrencisi Reyhan Aleyna Özen, 
makine mühendisi dedesinin de katkısıyla dalga jeneratörü 
üretmeyi başardı. Yenilenebilir kaynaklardan biri kabul edi-
len denizlerden, Türkiye’nin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin 
karşılamasını amaçlayan projeyle ilgili destek bekliyor.

Makale

Makine tariHiJunıor

Makale

MAkİnE kOrUYUCULArı - ıı

AnADOLU’nUn MESLEkİ EğİTİM 
MErkEzİ: BUrSA ıSLAHHAnESİ
(SAnAYİ MEkTEBİ)

LİSE öğrEnCİSİnDEn EnErjİ 
SOrUnUnA ALTErnATİf ÇözüM

Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde 
bir performans göstererek yüzde 4’lük büyüme hedefini tut-
turdu. Bu dönemde net ihracat katkısı ve onun sürüklediği 
sanayi üretimi artışına bağlı olarak daha sağlıklı bir büyüme 
gerçekleşti.

YıLın İkİnCİ YArıSınA GİrErkEn 
TürkİYE EkOnOMİSİ VE MAkİnE 
SEkTörünDE GEnEL DUrUM

Makine koruyucuları, 
insanı makinenin 

tehlikelerinden 
korumak için 

kullanılan aparatlardır. 
Makinelerin hareketli 

kısımlarının makine 
koruyucuları 

kullanılarak koruma 
altına alınması başta 
makine operatörleri 

olmak üzere tüm 
çalışanlara güvenli bir 

ortam yaratacaktır.
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TÜBİTAK projeleri kapsamında, daha hassas ve oransal 
kontrollü hidrolik valfin üretim çalışmalarına başladıklarını 
söyleyen Akon Hidrolik Satış Müdürü Çağlar Çelikbilek, “Bu 
özelliklere sahip bir valf Türkiye’de ilk kez üretilecek. İthal 
ettiğimiz bu tip ürünleri artık ihraç edilebilecek seviyeye 
ulaşmamız bizi heyecanlandırıyor” dedi.

Modern yaşamın nizami bir biçimde işlemesini sağlayan, yeraltında, yer üstünde yüzlerce çeşidi ile 7/24 çalışan vanalar ve 
armatürler; dünya ve Türkiye ticaretinde de gizli bir kahraman gibidir. 2009 yılında 262 milyon dolar olan Türkiye vanalar ve 
armatürler ihracatı, 2013 yılında 570 milyon dolara ulaşarak iki katın üzerinde artışa imza attı. Vanalar ve armatürler ihracatının 
ithalatı karşılama oranı ise 2009 yılında yüzde 47,7 iken 2013 yılında yüzde 51,1’e yükseldi.

Metalografik numune hazırlama cihazları ve sarf malzeme-
leri üretimi gerçekleştiren Metkon’un, 40 değişik ülkede kul-
lanılan 15 binden fazla metalografi cihazı ile bu alandaki ba-
şarısını kanıtladığını söyleyen Pazarlama ve Ürün Geliştirme 
Yöneticisi Ceyhun Kardaş, “ABD’de açtığımız ofis ile Amerika 
kıtasındaki bayi ağımızı ve müşteri portföyümüzü genişlet-
meyi hedefliyoruz” dedi.

Sektörden akOn hidrOlik

kaPak Vanalar Ve armaTürler

Sektörden meTkOn

“YEnİ ürünüMüz 
TürkİYE’DE Bİr İLk OLACAk”

MODErn YAŞAMın GİzLİ GüCü VAnALAr VE ArMATürLEr 
İHrACATın kAHrAMAnı OLDU

“İHrACATTAkİ BAŞArıMızLA 
kALİTEMİzİ kAnıTLADık”
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aSdaSd asdasd

Yeni dönemde büyüyen pazar ihtiyaçları doğrultusunda ku-
rumsal bir yapı oluşturulması için gereken adımları ata-
caklarını belirten Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği (İMDER)  Yönetim Kurulu Başkanı Tamer 
Öztoygar, “ISO belgemizi aldık. CECE sektör segmentasyonu 
doğrultusunda derneğimizin üye sayısını artıracağız” dedi. 

“Bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı kimliği ile öne çıkan 
bir dünya üniversitesi olmanın yolu sanayiyle olan ilişkileri 
güçlendirmekten geçer” felsefesini benimsediklerini belir-
ten Bursa Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ali Kara, ürettiği bilgi, geliştirdiği 
teknoloji ve sunacağı yeniliklerle bölümlerinin alanında öncü 
bir bilim merkezi olacağını söyledi.

röPortaJ Tamer özTOyGar akadeMik

“fArkLıLıkLArın En BüYük 
zEnGİnLİğİMİz OLDUğU  
BİLİnCİYLE ÇALıŞMAYı 
SürDürECEğİz”

“ArAŞTırMA ünİVErSİTESİ 
OLMAYı HEDEfLİYOrUz”

Türkiye ile Ekvador arasında 2010 yılında imzalanan ticaret işbirliği anlaşması 2011 tarihinde yürürlüğe girdi, serbest 
ticaret anlaşması müzakereleri ise devam ediyor. Ekvador’un özellikle son yıllarda gelişme gösteren madencilik sektörü, 

makine üreticileri tarafından dikkatle izleniyor. Uzmanlar Ekvador’u Türk makine sektörü için potansiyeli yüksek bir 
pazar olarak nitelendiriyor.

LATİn AMErİkA’nın İSTİkrArLı üLkESİ: EkVADOr
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“Araştırmalar, geleceğin iş dünyası için melez bir yapı öngö-
rüyor. Yakın gelecekte bazı meslekler bütünüyle makinelerin 
kontrolüne geçerken bazıları insanlar tarafından gerçekleş-
tirilmeye devam edecek ve farklı alanlarda da en iyi sonuçlar 
insan-makine işbirliğinden alınacak.”

Konya Sanayi Mektebinin kurulma amacı; yöredeki kimsesiz, 
fakir ve yetim çocukları eğiterek devlete faydalı, meslek sa-
hibi kimseler olarak yetiştirmekti. Osmanlı Devleti’nde batılı-
laşma hareketlerinin etkisiyle açılan, Cumhuriyet’in de sahip 
çıktığı eğitim kurumundan Türk sanayisinin gelişimine katkı 
sağlayan birçok isim yetişti.

Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi, Konya Organize Sanayi 
Bölgesinde (KOSB) yükseliyor. KOSB’de inşaatı devam 
eden 20 bin metrekarelik Bölgesel İnovasyon Merkezi ile 
Konya’nın, uzun vadede “Teknoloji Geliştirme Bölgesine” dö-
nüştürülmesi amaçlanıyor.

araştırMa

Makine tariHi

ar-ge Merkezleri

röPortaJ UĞUr yalÇıner

MAkİnELEr VE rOBOTLAr 
YErİMİzİ ALACAk Mı?

AnADOLU’DA SAnAYİCİLErİn 
YETİŞTİğİ İLk kUrUM: 
kOnYA SAnAYİ MEkTEBİ

kOnYA SAnAYİSİ İnOVASYOn VE 
Ar-GE MErkEzİnE kAVUŞUYOr

“Sanayileşmiş ülkelerin teknolojik gelişiminde patent uygu-
lamaları önemli rol oynuyor. Türkiye’de özellikle son yıllar-
da marka, patent ve faydalı model başvuru sayılarında artış 
gözleniyor. Türk vatandaşlarının 2013 yılında Türk Patent 
Enstitüsüne yaptığı patent başvurusu 4 bin 528, faydalı model 
başvurusu ise 3 bin 453’dür.” 

“SınAİ HAkLArın GüVEnCE 
ALTınA ALınMASı TEknOLOjİk 
GELİŞİMİn önünü AÇAr”
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Ar-Ge departmanlarının daha iyiyi üretmek için aralık-
sız çalıştığını söyleyen Özçelik Makina Satış ve Pazarlama 
Müdürü Volkan Biçer, “Yeni projemizi TÜBİTAK onayladı. 
Gerçekleştirdiğimiz özgün makine tasarımlarını ‘Tasarım 
Tescil Belgeleri’ İLE fonksiyonel farklılıklarını da ‘Patent ve 
Faydalı Model Belgeleri’ ile koruma altına alıyoruz” dedi.

Yeni değirmen makineleri platformuyla enerji sarfiyatını ton 
başına yüzde 30 azaltırken üretim miktarını üç katına çıkar-
dıklarını söyleyen İmaş Makine Genel Müdürü Tuncay Lamcı, 
“Faaliyet gösterdiğimiz alanda sadece makine değil; tekno-
loji, kalite, güven ve müşterilerimiz için konfor üretiyoruz” 
dedi.

Sektörden özÇelik makina

kaPak asFalT PlenTleri

Sektörden imaş makine

“DAHA İYİ OLAnı ürETMEk 
İÇİn SürEkLİ ÇALıŞıYOrUz”

ASfALT PLEnTİ ürETİMİnDE 
“İŞLEr YOLUnDA”

“SADECE MAkİnE DEğİL, 
TEknOLOjİ, kALİTE VE kOnfOr 
ürETİYOrUz”

Asfalt üreten fabrikalar “Asfalt Plenti” 
olarak isimlendiriliyor. Asfalt karışımını 

hazırlamakla görevli büyük ve kapsamlı bir 
makine olan asfalt plentinin ihracatında, 

Türkiye hızla yol almayı sürdürüyor. 
2013 yılı verilerine göre ihracatını 160 

milyon doların üzerine çıkarmayı başaran 
Türkiye’nin, ithalat-ihracat dengesinde de 

durum lehine.
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Eğitim müfredatlarını, öğrencilerinin “sanayinin tozunu yut-
masını sağlayacak” şekilde belirlediklerini ifade eden Adana 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Naime Filiz Özdil, “Sanayi ile kurdu-
ğumuz işbirlikleri, akademik çalışmalarımız ve bilimsel pro-
jelerimizle çok genç bir bölüm olmamıza rağmen şimdiden 
dikkatleri üzerimize çekmeyi başardık” dedi.

akadeMik üçüncü kuşak mUsTaFa ihsan ayBakar

“GEnÇ, DİnAMİk VE DİkkAT 
ÇEkEn Bİr BöLüMüz”

Aile şirketinde görev alan üçüncü kuşakların zaman içinde 
bireysel kimliklerini kaybederek tüzel kişiliğe dönüştük-
lerini savunan Mustafa İhsan Aybakar, kendisinin işi değil, 
işin kendisini seçtiğini belirtiyor. Aybakar, ikinci kuşağa; 
“Çocuklarınızı fanusta büyütmeyin; uğraşmayı, çalışmayı,
1 liranın değerini öğretin. Ya da siz bırakın onlar öğrenirler” 
tavsiyesinde bulunuyor.

“üÇünCü kUŞAğın BAŞArıLı 
OLMASı Sİzİn ELİnİzDE”

ülkelerden BOliVya

Türkiye, Bolivya ile ekonomik ilişkilerinde ticaret fazlası veriyor. 2007 yılına kadar Bolivya’ya milyon dolar seviyesinin 
altında seyreden GENEL ihracatımız, 2013 yılında 2 milyon 380 bin dolara yükseldi. Bolivya’ya makine ihracatımız ise aynı 

dönemde yüzde 51 arttı.

EkOnOMİSİ GELİŞEn BOLİVYA’nın Türk MAkİnELErİnE 
İLGİSİ ArTıYOr 
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Türkiye ve dünyadaki mevcut konjonktürü yakından izleyen 
Hisarlar Makina’nın gelecek  planlamalarını yaparken birçok 
farklı kaynağı referans aldığını ifade eden Hisarlar Makina 
Ar-Ge Proje Yönetimi Takım Lideri Uğur Göçen, “Bütçemizin 
yüzde 3-4’lük kısmını Ar-Ge yatırım ve harcamaları için ayır-
dık. Bu oran, firmamızın Ar-Ge yatırımları konusuna verdiği 
önemi gösteriyor” dedi.

Çalışan ve üreten kadınların, dünya genelinde yaygın önyar-
gıları aşması ve kendilerini kanıtlaması için özgüvenlerinin 
yüksek olması gerektiğini belirten Teksan Jeneratör Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü Elif Ata Erduran, Türkiye’nin uzun 
vadeli stratejik hedeflerine ulaşması için kadınların çalışma 
hayatına katılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Özel İstanbul Fen Lisesi öğrencileri, manyetik yüzen robot 
üretti. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri, Araştırma Projeleri 
Yarışmasında Asya Bölge Birinciliğine layık görülen projede, 
mikro robotlarla kanser hastalığının daha hızlı ve etkili şekil-
de tedavi edilmesini amaçlIyor.

ar-ge Merkezleri

Pozitif eliF aTa erdUran

Junıor

“kATMA DEğErLİ ürünE 
ULAŞMAnın YOLU
Ar-GE’DEn GEÇEr”

“kADınLAr ÇALıŞMA 
HAYATınA GİrErSE TürkİYE 
HEDEfLErİnE ULAŞır”

MİkrO rOBOTLArLA kAnSEr 
TEDAVİSİ

Makale

Küresel yeni mali koşullardan; cari açığı yüksek, dış kaynak 
bağımlısı, daha yüksek enflasyon oranlarına sahip olan geli-
şen ülkeler başta olmak üzere dünya olumsuz yönde etkile-
necek. Yılın geri kalanında yatırımların ve makine sanayisine 
yönelik talebin zayıf kalacağı öngörülüyor. Türkiye özelinde 
ise ihracat, makine sanayisinin sürükleyicisi olmaya devam 
edecek.

DünYA VE TürkİYE EkOnOMİSİ 
İLE MAkİnE SAnAYİSİnDEkİ 
GELİŞMELEr
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Ürün portföylerini çeşitlendirmeye tam otomatik ekmek, 
unlu mamul hatları ve butik unlu mamul makineleriyle de-
vam edeceklerini söyleyen Kumkaya Makina Firma Yöneticisi 
Hayrettin Kumbasar, “Makinelerimizi dünyanın 90 ülkesine 
ihraç ediyoruz. Yeni ürünlerle bu sayıyı daha da artıracağız. 
Dünya ekmeğini Türk makineleriyle üretecek” dedi.

Sektörden kazelOĞlU hidrOlik

kaPak TrakTör sekTörü

Sektörden kUmkaya makina

Eksenel pompaların yön değiştirme flanşlarını geliştirerek 
faydalı model patenti aldıklarını belirten Kazeloğlu Hidrolik 
Genel Müdürü Mehmet Kazel, “Mobil hidrolik araç üstü ekip-
manlarda ve endüstriyel alanlarda kullanılacak yeni teknolo-
jilerle farklı pazarlara açılmak istiyoruz” dedi.

“HEDEfİMİz YEnİ 
TEknOLOjİLErLE fArkLı 
PAzArLArA AÇıLMAk”

TArıMSAL ürETİM GüCünü TrAkTör 
SEkTörünDEn ALıYOr

“DünYA, EkMEğİnİ Türk 
MAkİnELErİYLE ürETECEk”

Türkiye ve dünyada tarımsal üretimde yaşanan kalite ve verim artışı, 
makine parkının yenilenmesiyle ilişkilendiriliyor. Geleneksel tarım 
teknikleri bir kenara bırakılarak, tarımın daha modern makinelerle 
yapılmasının önemi ise her platformda vurgulanıyor. Uzmanlara göre 
Türkiye, son yıllarda modern tarımın temel unsuru olan “traktör” 
üretimiyle sektörde öne çıkıyor.
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Türkiye’deki Ar-Ge sisteminin küçük işletmelerin kimyası-
na uygun olmadığını vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ağrikli, “Ar-Ge çalışmasıyla 
özgün ve nitelikli ürün imal eden küçük firmaların bir komis-
yon vasıtasıyla tespit edilip, diğerlerinden ayrılması ve des-
teklenmesi lazım” dedi.

Depolama, istifleme ve endüstriyel ekipmanlar sektörü-
nün yüzde 70’ini temsil ettiklerini belirten İstif Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, “Yeni dönemde ulusal ve 
uluslararası platformlarda sektör firmalarımıza destek ola-
rak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.

Hedeflerini, çağın gereksinimlerine uygun bilimsel ve tekno-
lojik araştırmalara yönelmiş üretken bir bölüm olmak şek-
linde tanımlayan Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Bilen; “Yürüttüğümüz ulusal 
ve uluslararası destekli projeler ve öğrenci araştırmaları 
kapsamında, üretime yönelik önemli kazanımlar elde ediyo-
ruz” dedi.

röPortaJ mehmeT aĞrikli

PlatforM’dan ender akBayTOGanakadeMik

“TürkİYE’DEkİ Ar-GE SİSTEMİ, 
küÇük İŞLETMELErİn 
kİMYASınA UYMUYOr”

“İSDEr YOLUnA EMİn 
ADıMLArLA DEVAM EDECEk”

“ÇAğın GErEkLErİnE UYGUn, 
ürETkEn Bİr kUrUM OLACAğız”

ülkelerden cezayir

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticari ilişkiler gelişimini 
sürdürüyor. Özellikle son yıllarda uygulanan ekonomi 

politikalarının etkisiyle Cezayir pazarı Türk makine 
üreticileri için cazibe merkezi haline geldi. Birleşmiş 

Milletler verilerine göre Cezayir’in 2012 yılında makine 
ithalatını en fazla artırdığı ülke, yüzde 39,8 ile Türkiye 
oldu. Türkiye 2013 yılında ise Cezayir’e 223,1 milyon 

dolarlık makine ihraç etti.  

CEzAYİr Türk MAkİnELErİnE 
YönELİYOr
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TÜBİTAK’ın 2013 yılında yayınladığı “Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi” sıralamasında ilk 10’da, “Fikri Mülkiyet 
Havuzu” göstergesinde de ilk sırada yer aldıklarını aktaran 
Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (Selçuk İLTEK) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ersöz, ya-
kaladıkları başarıyı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisinin ve akademisyenlerinin çalışmalarına borçlu olduk-
larının altını çizdi.

Vade, kur, ülke, banka riskini düşünmeden, nakit akışını ak-
satmadan, alıcıların vade taleplerini karşılamak; Forfaiting’in 
ihracat yapan şirketlere sağladığı temel avantajlar arasında-
dır.

ar-ge Merkezleri

MakaleJunıor

“ULUSLArArASı PrOjELErDE 
GörEV ALıYOrUz”

fOrfAıTınG: DıŞ TİCArET 
fİnAnSMAnınDA OLMAzSA 
OLMAz Bİr ürün

Özel MEF Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi İlayda Şamilgil, ha-
zırladığı çalışmayla “FIrst Step To Nobel PrIze In PhysIcs” 
yarışmasında 70’e yakın ülkeden 5 bin fizik projesini geride 
bırakarak birinci oldu. 

Türk kızının nOBEL YOLUnDAkİ 
ULUSLArArASı BAŞArıSı

üçüncü kuşak erkan keser

“Türk makine sektörünü var eden; bir avuç yürekli insa-
nın dünyaya meydan okuyuşudur” diyen Atek Makina Genel 
Müdür Yardımcısı Erkan Keser, sektörü daha iyi noktalara 
taşımanın üçüncü kuşak yöneticilerin omuzlarına yüklenen 
en önemli sorumluluk olduğunun altını çiziyor.

“İkİnCİ kUŞAkTAn DAHA fAzLA 
ÇALıŞMALıYız”
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Hidrolik ve pnömatik sistemler, makine imalat sanayisinin yüksek teknolojili ürünleri arasında yer alıyor. Makine sanayisinin 
gelişimine bağlı olarak hidrolik sistemlerin kullanımı artarken kullanım alanları da yaygınlaşıyor. Uzmanlar ise sektörün makine 
üretimiyle kurduğu güçlü ilişkinin, hidrolik ve pnömatik sistemlerin tarihsel köklerine inildiğinde daha net bir biçimde ortaya 
çıktığı görüşünde birleşiyor.

kaPak hidrOlik Ve PnömaTik sisTemler

Sektörden dOĞrar kePÇe

MAkİnELErİ kOnTrOL EDEn 
GüÇ: HİDrOLİk VE PnöMATİk 
SİSTEMLEr

“özGün ürünLEr GELİŞTİrMEYE DEVAM EDECEğİz”

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda 
KOSGEB işbirliğiyle tamamlandıkları mini 
ekskavatörün seri üretim için hazır hale 
geldiğini ifade eden Doğrar Kepçe Yönetim 
Kurulu Başkanı Kerime Dinçer, “Dünyadaki 
gelişmeleri de takip ederek tecrübe ve 
kalitemizle özgün ürünler geliştirmeye 
devam edeceğiz” dedi.
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Ekonomik istikrarın ve gelişen 
demokrasinin etkisiyle Gana, Afrika 
ölçeğinde bölgedeki diğer ülkeler için 
politik ve ekonomik anlamda model ülke 
olarak görülüyor. Son yıllarda ekonomide 
önemli bir büyüme yakalayan Gana’da 
yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi, 
ülkenin ekonomik kalkınma programının 
önemli maddelerinden birini oluştururken, 
Dünya Bankası yardımlarıyla kurulan 
Gana Yatırım Danışma Komitesi bu konuda 
önemli rol oynuyor.

ülkelerden Gana

AfrİkA kıTASının 
MODEL üLkESİ: GAnA

Ekim ayında açıklanan üç yıllık yeni orta vadeli programın 
2015 yılı hedefleri ekonomin geneli ve makine sanayisi için 
yol gösterici olacak. Bu koşullar altında makine ihracatında 
2015 yılında yüzde 8-10 olarak öngörülen artış hedefi yaka-
lanabilir.

Üniversite-sanayi işbirliğinin son yıllarda daha da gelişme-
sinde kamu tarafından sağlanan teşviklerin de payı olduğuna 
dikkat çeken Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Yüksel Kaplan, “Sanayi kuruluşlarının üni-
versiteler olmadan Ar-Ge çalışmaları yaparak gelişmiş ülke-
leri yakalamaları ve onlarla rekabet etmeleri mümkün değil” 
dedi.

MakaleakadeMik

MAkİnE SEkTörü AÇıSınDAn 
YEnİ OrTA VADELİ PrOGrAM VE 
2015 HEDEfLErİ

“SAnAYİnİn BEkLEnTİLErİnE 
CEVAP VErMEYE ÇALıŞıYOrUz”

294

MOMENT 2013



ar-ge Merkezleri

“Ar-GE PrOjELErİnE önEMLİ kATkı SAğLıYOrUz”

Belirli ölçekteki firmalarda yeni nesillerin işleri sürdürmesi-
Nİ sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden MVD İnan Genel 
Müdürü  Vasıf İnan, “kuşaktan kuşağa bilgi birikimi ve de-
neyim aktarılırken, yeni kuşaklarIN FİKİRLERİNİN firmanın 
gelişimine süreklilik katacağını düşünüyorum” dedi.

Magister uçakları 1954 yılında yerli tasarım ile geliştirildi VE 
Ortaya Türk Hava Kurumunun (THK) başladığı ancak Makine 
Kimya Endüstrisinin (MKE) tamamladığı Uğur MKE 44 uçak-
ları çıktı. Eğitimde kullanılan BU uçaklar uzun ömürlü olma-
dıĞI İÇİN zaman içinde yerini T-34’lere bıraktı.

üçüncü kuşak VasıF inannoStalJi

“üÇünCü kUŞAkLAr, 
kEnDİLErİnDEn SOnrAkİ 
nESİLLErİn EMAnETİnE 
SAHİP ÇıkMALı”

GEnÇ CUMHUrİYET İSTİkBALİ 
GökLErDE ArıYOr:
UğUr MkE 44 UÇAkLArı

Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) müdürü Prof. Dr. Ali Döndaş, 
akademik Ar-Ge projelerinden sanayi Ar-Ge projelerine dönüşümü başlatacaklarını söyledi.
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Türkiye’deki atık suların yüzde 90’ının arıtılmadığını, çevre 
sorunlarının yaşamı ve hatta gelecek kuşakları tehdit eder 
bir boyuta ulaştığını söyleyen CTG PlanetTEK Çevre ve Arıtma 
Teknolojileri Genel Müdürü Hürriyet Necdet Aydoğan, “Atık 
su arıtma ve çevre temizliği gibi hayati konularda üzerimize 
düşeni en doğru teknolojiyle yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Teknokol’u, tehlikeli bir çalışma alanı olarak kabul edilen 
makine sanayisinde insan ve iş güvenliğini sağlamak ama-
cı ile geliştirdiklerini söyleyen NRS Kablo ve Otomasyon 
Sistemleri Firma Yöneticisi Serkan Uzunoğlu, “kalitemizin 
dünya çapında kabul görmesini sağlamak için çalışmalarımı-
za devam ediyoruz” dedi.

Sektörden cTG PlaneTTek

kaPak madencilik makineleri

Sektörden TeknOkOl

“GELECEk nESİLLErE 
YAŞAnıLır Bİr DünYA 
BırAkMAk İÇİn ÇALıŞıYOrUz”

DEğErİ YErALTınDAn 
YErYüzünE TAŞıYAn 
TEknOLOjİ: MADEnCİLİk 
MAkİnELErİ

“kALİTEMİzİ DünYAYA 
GöSTErECEğİz”

Türkiye’de gelişimini sürdüren madencilik sektörün-
de yeni teknoloji ve makinelere olan talep artıyor. 
Günümüzde hem yer altında, hem de yer üstünde 
çalışan makineler sayesinde madenler, daha hızlı 
ve güvenilir şekilde kazılıyor, çıkarılıyor, taşınıyor ve 
ayrıştırılıyor. Bilgisayar destekli entegre sistemler 
insan emeğini asgari boyuta indirgeyerek üretimin 
sürdürülebilir olmasına katkıda bulunuyor.
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Son beş yıl içinde 18 sanayi projesini başarıyla gerçekleş-
tirdiklerini söyleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Acar, 
“Sanayi ve kamu kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olan, 
yeni projelere açık bir bölümüz” dedi.

Makine imalat sektörünün yalnızca üretim teknolojilerini de-
ğil, sektörü bütünüyle yapılandıracak yönetim ve pazarlama 
tekniklerini de esas alan bir gelişimi hedeflemesi gerektiğini 
söyleyen Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi 
Tamer Güven, “Bu kapsamda sürdürülebilirlik açısından da 
sektörümüzü yatırımcılar için cazip hale getirmeliyiz” dedi.

akadeMikröPortaJ Tamer GüVen

 “SAnAYİDEn GELECEk YEnİ 
PrOjELErE AÇık Bİr BöLüMüz”

“SEkTörü BüTünüYLE 
YAPıLAnDırACAk Bİr GELİŞİM 
DüzEYİnİ HEDEfLEMELİYİz”

Sri Lanka, coğrafi şekli ve konumu nedeniyle 
“Hint Okyanusu’nun İncisi” olarak adlandırılıyor. 
2009 yılında iç savaşın sona ermesiyle 
toparlanmaya başlayan ülke ekonomisi, 2011 
yılında yüzde 8,1 büyüdü. Yatırımlardaki istikrarlı 
büyümenin 2013-2017 yılları arasında da devam 
etmesi bekleniyor.

ülkelerden sri lanka

HİnT OkYAnUSU’nUn İnCİSİ 
Srİ LAnkA
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Ömrünün 40 
yılını, eğitimci 
olarak makine 
mühendisliğinin 
gelişimine 
adayan Prof. Dr. 
Doğan Özgür, 
76 yaşında 
aramızdan 
ayrıldı. 
Binlerce genç 
mühendisin 
yetişmesinde 
katkısı bulunan, 
emekli 
olduktan sonra 
da meslek 
örgütlerinde 
görev alan Prof. 
Dr. Özgür’ü 
meslektaşları 
ve öğrencileri 
saygıyla 
uğurladı. 

45. TÜBİTAK Ulusal Proje Yarışmasında Denizli Servergazi 
Eğitim Kurumlarından Yasir Esmek ve Ömer Karakaş, fizik 
dalında birinci oldu. Öğrenciler, “Edyy akımları” konusundaki 
ödüllü projelerinin sanayide kullanımı için çalışmaların sür-
düğünü belirtti.

Sanayileşme ve insan hakları alanlarında elde edilecek ge-
lişmeler fikri mülkiyet hakları alanındaki gelişmelerin de bir 
ön şartı olarak görülmektedir. Nitekim 1948 tarihli Evrensel 
İnsan Hakları Beyannamesi’nin 27. maddesinde fikri mülkiyet 
hakları, temel nitelikteki insan haklarından biri olarak kabul 
edilmiştir.

iz Bırakanlar PrOF. dr. dOĞan özGür

JunıorMakale

PrOf. Dr. DOğAn özGür’ün 
AnıSınA

“PrOjEMİz kAPı HİDrOLİğİ 
SİSTEMLErİnDE 
kULLAnıLACAk”

fİkrİ MüLkİYET HAkLArı

Makale

Türkiye’nin orta vadeli ekonomik programında (OVP) ana 
vurgu, imalat sanayisinde katma değerli ürünler üretilme-
sine yöneliktir. Aslında sadece orta vadeli değil uzun vadeli 
programlarda da bu hususa dikkat edilmesi gerekliliği, daha 
doğrusu bu sektörün gözbebeği gibi korunması, desteklen-
mesi son derece önemlidir. Makine imalat sanayisi yarattığı 
istihdam, sağladığı vergiler dışında, ihracatın sürdürülebilir 
olması ve diğer sektörlere ivme kazandırması açısından da 
stratejik öneme sahiptir.

ALMAnYA MAkİnE SAnAYİ 
SEkTörü üzErİnDEn
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