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Makine sektörünün tek ihracatçı birliği olarak 8 bin üyemizle, 13 yıldır yurt içi 
ve yurt dışında yüzlerce etkinliğe imza attık. 2007 yılında, Türk üreticilerinin 
yabancı menşeli makine alma duygusunu yenmek, Türk makinecisine güven 
vermek, yurt içi ve yurt dışında Türk makine sektörüne yönelik daha etkin 
tanıtım çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla kurduğumuz Makine Tanıtım 
Grubu (MTG) ile daha da güçlendik. Şimdi ise Türkiye’nin Makinecileri adıyla 
yeni bir döneme başladık. 

2015 yılında ülkemizin ve sektörümüzün geleceği için yürüttüğümüz 
çalışmaların özetlendiği bu almanak çalışması, biriktirdiği yazılı ve görsel 
materyallerle aynı zamanda sektör açısından ciddi bir kaynak da oluşturuyor. 
Sektörün yayıncılık alanındaki kurumsal aktörü olan dergimiz, Türk makine 
sektörünün bugününe ve geleceğine ışık tutarken aynı zamanda sahip olduğu 
zengin içerikle sektörün entelektüel birikimine de önemli katkılar sağladı. 
Moment Expo, hazırladığı haber ve dosya çalışmalarıyla yalnız Türk makine 
sektörünün fotoğrafını çekmekle kalmadı aynı zamanda sektörün küresel 
oyuncularının durumunu da ortaya koydu. Moment Expo ile birlikte, geride 
bıraktığımız yedi yıl içinde Makine Hikayeleri serisi başta olmak üzere; Türk 
Makine Sektörünün Örgütlenme Tarihi, Doğadan Düşünme Araçları, Türk 
Makine Sanayii ve Almanak yayınlarımızı da sektörün yazılı hafızasına 
kazandırdık. Her sayısında Makine İhracatçıları Birliği ve Türkiye’nin 
Makinecilerinin aylık etkinliklerine, sektör ve ülke raporlarına, araştırma 
yazılarına, uzman makalelerine, röportajlara ve daha birçok önemli konuya 
yer veren Moment Expo bu anlamda “makine sektörünün hafızası“ sıfatını 
da üstlendi. Makine sektörümüzün 2023 yılı için belirlediği 100 milyar dolar 
ihracat hedefine ulaşılması adına Moment Expo Dergisi, bu yıl olduğu gibi 
önümüzdeki yıllarda da yayıncılık alanında üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmeye aynı heyecanla devam edecek.

Türk makine sektörünün 2015 yılı ihracatı 13,3 milyar dolar seviyesinde 
kaydedildi. Makine sektörümüz son 13 yılda altı kat artan ihracatıyla AB’nin 
en büyük altıncı üreticisi konumuna ulaştı. Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve 
Fransa gibi dünyanın en gelişmiş makine üreticileri Türk makine sektörünün 
en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sıralarda yer alırken 200 ülkeye 
yayılan ihracat ağımız da altyapımızın ne denli güçlü olduğunun en açık 
göstergesi. Sektörümüzün 2023 yılında 100 milyar dolarlık makine ihracatı 
hedefine ulaşma yolunda attığı emin adımları 2015 yılında da Moment Expo 
Dergisi’nin sayfalarında bulabileceksiniz.

2015 YILININ 
ARDINDAN…

ADNAN
DALGAKIRAN

Makine İhracatçıları Birliği ve
Makine Tanıtım Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı
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2016’da Birliğimizin 14. yılını, Tanıtım Grubumuzun 9. yılını kutlayacağız.

Kuruldukları günden itibaren makine imalat sektörünün en üst örgütleri 
olmak vasfıyla hizmet veren MAİB ve onun şemsiyesi altındaki MTG, bir 
ihracatçı birliğinden beklenebilecek görevin çok üzerinde ve çok daha geniş 
alanda faaliyet göstermiş, küresel rekabetçiliğin ancak güçlü örgütlerle 
ifade olunabileceğinin bilinci içerisinde segmentlerini güçlendirmiştir. Bu 
süreçte makine imalat segmentleri dernekleşmelerini tamamlamış, mevcutlar 
kuvvetlenmiş ve uzmanlaşmış, uluslararası alanda temsil kabiliyetine 
kavuşmuştur. Birliğimiz, derneklerimiz, ve nihayet 2014 sonunda sektörün tepe 
örgütü olarak kurulan federasyonumuz MAKFED, tam bir uyum ve dayanışma 
içinde, özenli ve planlı bir çalışma dönemi yaşıyoruz.

MAİB’in kuruluşuyla en üst seviyeye gelmiş paydaşlık bilinci, ülkenin ve 
sektörün menfaatleri etrafında dayanışma gayretleri küresel olarak da 
imrenilecek somut gelişmeler sağlamıştır: makine ihracatımız son 12 yılda         
7 kat artmıştır. Yatırım malı üreten bir sektörün dünyada fevkalade olumsuz 
koşulların hüküm sürdüğü son 5 yılda ortalama %15 ihracat artışı yakalaması 
ve bunu yaparken ülkemizdeki diğer bütün imalat sektörlerini geride bırakması, 
stratejik sektör olarak belirlenmiş olmayı hak ettiğinin önemli bir kanıtıdır. 
İhracatının %60’ını AB ve ABD’ye yapan, en büyük üç alıcısı Almanya, 
ABD ve İngiltere olan makine imalatçıları, fiyat-kalite ekseninde rekabeti artık 
bilgiyle yapar bir konuma geldiklerini ortaya koyuyor, giderek artırdıkları katma 
değerle 2023 hedeflerine güvenle ilerliyorlar.

Elinizde tuttuğunuz almanak, yayın hayatında sekizinci yılını doldurmak 
üzere olan Moment Expo dergimizin 2015 yılında çıkardığı 12 sayısının 
içinden seçkilerle oluşuyor. Bir nevi faaliyet raporu; sadece MAİB ve yaşamına 
“Türkiye’nin Makinecileri” adı altında devam edecek olan MTG’nin değil, 
sektörün hemen bütün faaliyetlerini birlikte yürüttüğümüz derneklerimizin ve 
sair örgütlerimizin çalışmalarını da özetliyor. Önemli bir arşiv değeri var. 

Ürettiği bütün fikri çalışma ve etkinliklerine rağmen medyatik bulunmadığını 
bildiğimiz sektörümüzün kendini en kolay ifade ettiği platform, diğer bütün 
sektörel dergilerden fazla basılıp ücretsiz olarak yayılan ve artık elektronik 
ortamda da takip edebileceğiniz Moment Expo’dur. Dergimizin siyasetten ari, 
bilgi ve araştırmaya dayalı, sorun ve kabiliyetleri somut verilerle ortaya koymaya 
önem veren, çözümler öneren, sektörüne ve paydaşlarına yön göstermeye çalışan 
bir yayın politikası olduğu, daha önemlisi, bütün okuyucularına söz hakkı 
verdiği malumdur. Daha iyi bir dergi, daha fazla okuyucu katkısı istiyor; 
desteğinizi bekliyoruz.

2016’YA 
BAŞLARKEN...

KUTLU
KARAVELİOĞLU

Makine İhracatçıları Birliği ve
Makine Tanıtım Grubu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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13 HAZIRAN 2002
MAKİNE 

İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ KURULDU

21 ARALIK 2005
MAKİNE SANAYİİ SEKTÖR PLATFORMU (MSSP)

ÖRGÜTLENMESİNE BAŞLADI

1 TEMMUZ 2005
ORTAK SATIN ALMA ORGANİZASYONU

(OSO) HAYATA GEÇTİ

11 NISAN 2007 
MAKİNE TANITIM GRUBU 
(MTG) FAALİYETLERİNE 

BAŞLADI
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2007
TURQUM KALİTE MARKASI

DOĞDU

28 KASIM 2014 
MAKİNA İMALAT 

SANAYİİ DERNEKLERİ 
FEDERASYONU 

(MAKFED) KURULDU

HAZIRAN 2008
MOMENT EXPO DERGİSİ

YAYIN HAYATINA BAŞLADI
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MAKINE IHRACATININ 

RAKAMLARLA 2015 
MACERASI

Türkiye’nin makine ihracatı 2015 yılında 13,3 milyar 
dolar seviyesinde kaydedildi. Türkiye’nin en fazla ihracat 
gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise Almanya, ABD ve İngiltere 

olarak sıralanıyor.

TÜRKIYE’NIN 
MAKINECILERI ILE

YOLA DEVAM
MAİB’in yeni logo ailesi; cesareti, açık sözlülüğü, adanmışlığı 

ve saygıyı temel değerleri olarak benimsemiş olan Türkiye’nin 
Makinecileri’ni bu ülkeden yükselen ve dünyaya ışık veren bir 

yıldız olarak simgelemektedir.

MAKINE IMALAT 
SEKTÖRÜNÜN EN ÜST 

SIVIL ÖRGÜTÜ: 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.

ETKILI ÇÖZÜMLER IÇIN 
GÜÇ BIRLIĞI

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.

17 OCAK
Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneğinin (TEVİD) 3’üncü 

Olağan Genel Kurulu 17 Ocak’ta gerçekleştirildi. TEVİD’in 
yeni yönetim kurulunun belirlendiği toplantıda, dernek 

başkanlığına Önder Bülbüloğlu seçildi.

20 OCAK
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliğinin 

(İMDER) üyelerini bir araya getiren toplantı 20 Ocak’ta 
yapıldı. Toplantıda, derneğin sektörel çalışmaları, gelecek 

döneme yönelik faaliyet önerileri ve hedefleri ele alındı.

22 OCAK
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği 

(AİMSAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek temsilcileri, 22 
Ocak’ta Ankara’da düzenlenen etkinlikte sektör temsilcileri 

ile bir araya geldi.

30 OCAK
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneğinin 

(İSKİD) 30 Ocak’ta İstanbul’da yapılan olağan genel kurul 
toplantısında yeni dönemde görev alacak isimler belirlendi.

MAKFED’IN MIMARI: 
MSSP
Makine sektöründeki alt grupları temsil eden bütün birlik, 
oda, dernek ve OSB’lerden oluşan 33 üyesi ile Makine 
Sanayii Sektör Platformu en geniş katılımlı sivil girişim olarak 
sektörün gücüne güç kattı. MSSP, Makine İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) mimarı oldu.

MAKINELERE DEĞER 
KATAN MARKA: TURQUM
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.

TÜRKIYE’NIN 
MAKINECILERI’NIN VE 
SEKTÖRÜN SESI

MAKINE HIKAYELERI 50+ 
SERISI DEVAM EDIYOR

19 OCAK
Türk makine ihracatçıları, Vereinigte Fachverlage Editörü 
Holger Seybold’u ağırladı. MTG’nin organize ettiği ziyaret 
kapsamında Alman editör Türk makine sektörünün yapısını 
yerinde gözlemleme fırsatı buldu. 

22 OCAK
Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran’ın katıldığı 2. Uluslararası Çimento Endüstrisi  
ve Sektör İlişkileri Konferansı, 22 Ocak’ta İstanbul’da 
düzenlendi. Etkinlikte, makine sektörü ile çimento endüstrisi 
arasındaki olası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik fikir 
alışverişinde bulunuldu. 

24 OCAK
Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneğinin (TEMSAD) 
Olağan Genel Kurulu 24 Ocak tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Adil Nalbant başkanlığında göreve yeniden 
seçilen TEMSAD Yönetim Kurulu, 9’uncu dönem için 
güvenoyu aldı. 

3 ŞUBAT
Makine İhracatçıları Birliği, Rusya ekonomisinin zor 
bir dönemden geçtiği şu günlerde krizlerin fırsatlar da 
doğurduğundan hareketle, Türk makine sektörünü tanıtmak 
ve işbirliklerini geliştirmek için önemli bir tanıtım atağı 
başlattı.

DEV BIR BIRLIK: MAIB
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 büyümesini sağlayan ihracatçı birliğinin 
2015 yılı itibariyle 8 bin üyesi bulunuyor.
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13 ŞUBAT
“Yuvaya Dönüşen Plastikler” kampanyasını 2015 yılına 

taşıyan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), sosyal 
sorumluluk projesine kamuoyunun dikkatini çekmek için çevre 
ve hayvan dostlarını bir araya getiren özel bir gece düzenledi.

10 ŞUBAT
Makine Tanıtım Grubu 10-12 Şubat tarihleri arasında 

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta altıncısı düzenlenen 
Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarına info stand ile katıldı.  

22 ŞUBAT
Fransa’da düzenlenen SIMA fuarına ilk kez katılan Makine 

Tanıtım Grubu, alt sektörleri ihtisas fuarlarında desteklemeyi 
sürdürüyor. MTG, tarım makineleri alanında en önemli 

uluslararası etkinliklerden biri kabul edilen SIMA fuarındaki 
tanıtım çalışmalarıyla ziyaretçilerin dikkatini yine Türk 

makinelerinin üzerine çekmeyi başardı.

11 MART
Makine Tanıtım Grubu, ABD pazarı konusunda Türk 

makine üreticilerini 11 Mart’ta İstanbul’da düzenlendiği 
organizasyonda bilgilendirdi.

19 MART
Makine Tanıtım Grubu Almanya Satınalmacılar Birliği (BME) 

üyesi firmalar ile Türk makinecilerini ikili iş görüşmeleri 
organizasyonunda bir araya getirdi. 

26 MART
Asansör sektöründen profesyonelleri buluşturan, yeni nesil 
ürün ve teknolojilerin sergilendiği 14. Uluslararası Asansör 

Fuarı 26-29 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. 

13 NISAN
Hedef pazar Almanya’ya yönelik tanıtım çalışmalarını 

yıllardır başarıyla sürdüren MTG, Türk makinecileriyle birlikte 
Hannover Messe 2015’te sektörün gücünü bir kez daha 
dünyaya sergiledi. MTG, Türkiye’nin fuarın dikkat çeken 

ülkelerinden biri olmasını sağladı.

30 NISAN 
Makine İhracatçıları Birliğinin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısı 30 Nisan’da Ankara’da yapıldı.

13 ŞUBAT
Makine Tanıtım Grubu (MTG), Almanya’nın ilk makine sanayi 
dergisi olarak kabul edilen MM MaschinenMarkt Dergisinin 
120. yılını kutladığı etkinliğe katıldı. 

24 ŞUBAT
Makine Tanıtım Grubu, Almanya’ya yönelik tanıtım 
faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 24-27 Şubat 
tarihleri arasında Leipzig şehrinde düzenlenen metal işleme 
ve otomasyon makineleri fuarı INTEC 2015’e ilk kez info 
stantla katılarak, ziyaretçileri Türk makine sektörü hakkında 
bilgilendirdi.

19 MART
Makine Tanıtım Grubu, 19-22 Mart tarihleri arasında Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen WIN Eurasia 
Automation Fuarına katılarak Türk makinecilerine desteğini 
gösterdi.

23 MART
Makine Tanıtım Grubu, ABD’nin Orlando şehrinde düzenlenen 
plastik ve plastik makineleri fuarı NPE 2015’e (The 
International Plastics Showcase) katıldı. Hedef ülke olarak 
belirlenen ABD’de ikinci fuar organizasyonunu düzenleyen 
MTG, Türk makinesinin imajının güçlendirilmesine yönelik 
önemli bir adım daha attı. 

8 NISAN
Ekstrüzyon alanında dünyanın saygın isimlerinden biri kabul 
edilen Dr. Chris Rauwendaal’ın konuşmacı olarak yer aldığı, 
MTG’nin desteğiyle Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
tarafından organize edilen eğitim semineri İstanbul’da yapıldı.

20 NISAN 
Fransa’da düzenlenen Intermat fuarına ilk kez katılan MTG, 
MAKFED üyesi dernekleri ihtisas fuarlarında desteklemeye 
devam ediyor. MTG, iş ve inşaat makineleri sektöründe 
dünyanın üçüncü büyük organizasyonu olan fuar kapsamında 
yürüttüğü tanıtım çalışmalarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

30 NISAN 
KONMAK, İSKON, KONELEX Döküm ve Sac İşleme 
Teknolojileri Fuarları, Konya Endüstri Zirvesi başlığı altında 30 
Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezinde 
düzenlendi.

12 ŞUBAT
Makine Tanıtım Grubu, 12-15 Şubat tarihleri arasında TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen WIN Metal İşleme 
Fuarına katılarak Türk makinecilerin yanında yerini aldı. 
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9 MAYIS 
Dresden’de VDMA ev sahipliğinde düzenlenen 55. Genel 

Kurul toplantısında EUROPUMP Başkanlığına, POMSAD 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu seçildi. 2001 yılından itibaren 

İcra Konseyi üyesi olan ve 2013’de Başkan Yardımcılığına 
getirilen Karavelioğlu, bu görevi iki yıl yürüttükten sonra, bir 

dönem de Önceki Başkanlık yapacak.  

6 MAYIS 
Makine Tanıtım Grubu, Meksika’nın Monterrey şehrinde 6-8 
Mayıs tarihleri arasında düzenlenen FABTECH 2015 Fuarına 

katılarak ziyaretçilere Türk makine sektörünün durumu ve üye 
firmaların çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. 

25 MAYIS 
Makine Tanıtım Grubunun sponsorluğunda Yıldız Teknik 

Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübünün 25 Mayıs’ta “Fikrini 
Geleceğe Taşı” sloganıyla düzenlediği Yıldızlı Projeler 2015 

Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

28 MAYIS 
Makine imalatçılarımız, AB mühendislik sektörünün tepe 

örgütü ORGALIME’deki sandalyesine kavuştu. 23 ülkeden 
43 federasyon ve konfederasyonun üye bulunduğu 60 yıllık 

örgüte kabul edilişi, hem sektörümüzün küresel rekabetçilikte 
ulaştığı seviyeyi, hem de MAKFED’in, Türkiye’nin makine 
alanındaki ilk ve tek sivil temsilcisi olarak yetkinliğini ve 

temsil erkini kanıtlamış oldu. 

9 HAZIRAN 
Makine Tanıtım Grubu, 9-12 Haziran tarihleri arasında, 

Tokyo’da düzenlenen FOOMA Gıda Makineleri Fuarına katıldı. 

15 HAZIRAN 
Makine alt sektör derneklerini kendi ihtisas fuarlarında 

desteklemeyi sürdüren MTG, Frankfurt’ta düzenlenen Achema 
2015’e katıldı. 31 Türk firmasının yerini aldığı fuarda başarılı 

ilan ve etkin tanıtım çalışmalarıyla takdir toplayan MTG, üç 
yılda bir düzenlenen organizasyonda farkını hissettirdi.

18 HAZIRAN 
Makine Tanıtım Grubu, dokuz bin üyesi bulunan Almanya 

Satınalmacılar Birliğine (BME) bağlı firmaların temsilcileriyle 
Türk makine üreticilerini bu kez Almanya’da bir araya getirdi.

17 EYLÜL
Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve

Durmazlar Makine Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Durmaz İngiltere’nin Bursa Fahri 

Konsolosluğuna atandı. 

12 MAYIS 
Makine İhracatçıları Birliği öncülüğünde kurulan Ortak Satın 
Alma Organizasyonunun (OSO) Olağan Genel Kurul Toplantısı 
12 Mayıs’ta Türkiye İhracatçılar Meclisinin İstanbul’daki 
merkezinde gerçekleştirildi. 

25 MAYIS 
Makine Tanıtım Grubu, Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 
16’ncısı düzenlenen metal işleme fuarı Metalloobrabotka’ya 
katıldı. Etkinlik, MTG’nin 2015 yılında hedef pazar olarak 
belirlediği Rusya’da yer aldığı ilk fuar olma özelliği taşıyor.

30 MAYIS 
Tarım makineleri üreticileri, Türk Tarım Alet ve Makinaları 
İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 
Bölümü ile Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Derneği 
(TAGYAD) işbirliğinde düzenlenen “Ege’de Tarım Makineleri 
Zirvesi” kapsamında bir araya geldi.

11 HAZIRAN 
Plastik Sanayicileri Derneğinin (PAGDER) İstanbul’da 
düzenlenen 36. Olağan Genel Kurulu Toplantısında derneğin 
yeni yönetiminde görev alacak isimler belirlendi. 

17 HAZIRAN
Ekonomi Bakanlığı desteklediği, İMDER ve İSDER’in 
organizasyonuyla Ankara’da düzenlenen “İş ve İstif 
Makineleri ve Ekipmanları 2023 Hedefleri 1. Sektör 
Buluşması” etkinliğinde sektör profesyonelleri buluştu.

8 TEMMUZ 
Makine Tanıtım Grubu, Rusya pazarına yönelik tanıtım 
faaliyetleri çerçevesinde Ekaterinburg’ta düzenlenen ve 
ülkenin en önemli sanayi fuarları arasında gösterilen 
Innoprom’a katıldı. MTG, hedef pazar olarak belirlediği 
Rusya’da MSSP’ye üye dokuz dernekle birlikte Türk makine 
sektörünün potansiyelini çeşitli organizasyonlar kapsamında 
aktarma olanağı buldu.

5 EKIM
Dünya takım tezgahları sektörünün kalbi Milano’da attı. 
EMO 2015’te 36 firmayla yerini alan Türk makinecileri, 
sektöre sundukları kaliteli ürünler ve MTG’nin etkin tanıtım 
çalışmalarıyla potansiyelini bütün dünyaya gösterdi.

6 MAYIS 
Avrupa’nın dördüncü büyük iş makineleri etkinliği olan 
Uluslararası İş ve İnşaat Makine Teknoloji ile Aletleri İhtisas 
Fuarının (KOMATEK) 14’üncüsü Ankara’da düzenlendi. 

10
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17 EKIM
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun Olağan 

1. Genel Kurulu 17 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirildi. 
MAKFED’in, 2017 Kasım’ına kadar görev yapacak ilk dönem 

yönetimi belirlendi.

10 EKIM 
AİMSAD’ın desteğiyle düzenlenen Uluslararası Ağaç İşleme 

Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı, 10-14 Ekim 
tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 

gerçekleştirildi. 

3 KASIM
Metal işleme sektöründe dünyanın önde gelen fuarlarından 

biri kabul edilen Blechexpo’ya katılan MTG’nin tanıtım 
çalışmaları hayranlık uyandırdı. Stuttgart’ın farklı noktalarINda 

YER ALAN ilanlar, Türk makine sektörüne dönük farkındalığı 
artırırken, üreticilerimizi dünyaya daha da yakınlaştırdı. 

12 KASIM
MAKFED ve MSSP üyesi derneklerden Türk Tarım Alet ve 
Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) 12-18 Kasım 

tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen Agritechnica 
Fuarına katıldı.

26 KASIM 
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği 

(TARMAKBİR), Makine Tanıtım Grubunun (MTG) desteğiyle 
26-29 Kasım 2015 tarihleri arasında traktör ve tarım 

makineleri konusunda faaliyet gösteren imalatçı, ihracatçı ve 
ithalatçı firmaları 9. kez bir araya getirdi.

3 ARALIK
Sektöründe dünyanın en büyük ikinci uluslararası etkinliği 

kabul edilen 25. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, 
3-6 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. 

9 ARALIK 
İhracatçılar, üretim maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı 

kazanmak için güç birliği yapacak. 95 bin ihracatçı firma 
online satınalma ile maliyetlerini düşürecek.

10 ARALIK
WIN Eurasia Metalworking, 2016 yılında yapısını değiştiriyor. 

Hannover Fairs Turkey, fuarların yapılanması ve sunulacak 
farklı uygulamalarla ilgili bilgileri İstanbul’da düzenlediği 

toplantıda kamuoyuyla paylaştı.  

20 EKIM
MTG’nin tarafından düzenlenen ‘Teknonoji Forumları’nın 
ikincisi Bursa’da gerçekleştirildi.  

9 KASIM 
Türkiye’nin Makinecileri, hedef ülke olarak belirlenen ABD’nin 
Chicago kentinde düzenlenen metal işleme, üretim, kaynak 
ve işleme teknolojileri Fabtech Chicago Fuarına katıldı. 
Türkiye’nin Makinecilerinin ABD’de katıldığı üçüncü fuar olan 
organizasyonla, Türk makinesinin imajının güçlendirilmesine 
yönelik önemli çalışmalara bir yenisi daha ekledi.

12 KASIM
MAİB’in yeni logo ailesi; cesareti, açık sözlülüğü, adanmışlığı 
ve saygıyı temel değerleri olarak benimsemiş olan Türkiye’nin 
Makinecileri’ni bu ülkeden yükselen ve dünyaya ışık veren bir 
yıldız olarak simgelemektedir.

2 ARALIK 
Türk makine üreticileri, milli katılım organizasyonuyla 
Machine Tool Indonesia fuarında bir kez daha yerini aldı. 
Türkiye’nin Makinecilerinin etkinlik süresince devam eden 
tanıtım çalışmaları ise tüm çevrelerin beğenisini kazandı. 

8 ARALIK
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER),  8 Aralık’ta 
İstanbul’da gerçekleştirdiği danışma kurulu toplantısında 
sektörün durumunu ele alarak, sorunları ve çözüm önerilerini 
değerlendirdi.

10 ARALIK 
“Bursa Endüstri Zirvesi” adı altında Kalıp Avrasya 2015, 
Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri, 
Otomasyon 2015 ile İş ve İşçi Güvenliği, Sağlığı ve 
Ekipmanları Fuarları eş zamanlı olarak Bursa’da düzenlendi.

18 ARALIK
“Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları Sektörünün Gelecek 
Tasarımı için Stratejik Açılımlar Çalıştayı”, 18 Aralık’ta 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

13 EKIM 
Makine Tanıtım Grubunun (MTG) desteğiyle İstif Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) tarafından 
Türkiye’nin ilk “İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi” 
gerçekleştirildi.

11
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ İHRACATI

Türkiye’nin makine ihracatı 2015 yılında 13,3 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. 
Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise Almanya, ABD ve İngiltere 

olarak sıralanıyor.

MAKİNE İHRACATININ
RAKAMLARLA

2015
MACERASI
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 2015 
YILINDA DA ÜLKE İHRACATIMIZA 

BÜYÜK KATKILAR SUNMAYA 
DEVAM EDEREK, 13,3 MİLYAR 

DOLARA ULAŞTI. 
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TÜRK MAKİNE 
SEKTÖRÜ 
AB’NİN EN 
BÜYÜK 6. 
ÜRETİCİSİDİR.

MAKİNE 
İHRACATIMIZ 
SON 13 YILDA 
6 KAT ARTTI. 

2015 YILI 
RAKAMLARINA GÖRE 

ALMANYA, 2 MİLYAR 
DOLARLA MAKİNE 

SEKTÖRÜNDE EN 
FAZLA İHRACAT 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
İLK 10 ÜLKE 

LİSTESİNİN İLK 
SIRASINDA YER 

ALIYOR. TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 200 ÜLKEYE İHRACAT 
YAPIYOR. MAKİNE SEKTÖRÜMÜZÜN EN FAZLA 

İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜLKELER 
ARASINDA ALMANYA, ABD, İNGİLTERE GİBİ 

SANAYİLEŞMİŞ BATI ÜLKELERİ YER ALIYOR. 
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN TÜRK MAKİNESİNİ TERCİH 

ETMESİ ÜRETİM KABİLİYETLERİMİZİN VE 
TEKNOLOJİK ALT YAPIMIZIN NE DENLİ GELİŞMİŞ 

OLDUĞUNU GÖSTERİYOR. 

2015 VERİLERİNE GÖRE; TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 
EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER ARASINDA 

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ MAKİNE ÜRETİCİLERİ OLAN 
ALMANYA, ABD, İNGİLTERE, İTALYA VE FRANSA 
ÖN SIRALARDA YER ALIYOR. DÜNYA MAKİNE 

SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN OLAN 
ALMANYA’YA 2 MİLYAR DOLAR MAKİNE İHRAÇ ETMEYİ 
BAŞARAN FİRMALARIMIZ, ABD’YE 940 MİLYON DOLAR, 

İNGİLTERE’YE 785 MİLYON DOLAR, İTALYA’YA 556 
MİLYON DOLAR VE FRANSA’YA 531 MİLYON DOLAR 

DEĞERİNDE MAKİNE İHRAÇ ETTİLER. 

MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 2023 İHRACAT HEDEFİ
100 MİLYAR DOLARDIR. 

13



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 büyümesini sağlayan ihracatçı birliğinin 2015 yılı itibariyle 
8 bin üyesi bulunuyor.

DEV BİR BİRLİK:
MAİB 
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96 86 87 40 65 517

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 TEKNOLOJİ
Yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayisi inşa etme he-
defiyle yola çıkan Makine İhracatçıları Birliği, 13 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 
Türkiye’nin Makinecileri, Makine Sanayii Sektör Platformu 
(MSSP), Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED),  Ortak Satınalma Organizasyonu (OSO) ve Turqum 
Kalite Belgesi ile sektörün gücüne güç katıyor.

100 MİLYAR DOLARA DOĞRU...
MAİB ile MTG’nin misyonu, yüksek teknolojiye sahip bir maki-
ne sanayisi oluşturmak olarak tanımlanıyor. Hedef ise 2023 yı-
lında 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirmek. MAİB 
ve Türkiye’nin Makinecileri, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde 
yüzde 10 olan makine payının, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
yüzde 20’ye çıkarmasının şart olduğunu her fırsatta dile geti-
riyor. Çünkü 100 milyar dolar makine ihraç etmeden 2023 yılı 
için belirlenen 500 milyar dolar genel ihracat hedefinin yaka-
lanmasının oldukça zor olacağı hesaplanıyor.

MAKİNE  İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ İLE MAKİNE 
TANITIM GRUBU 13 
YIL İÇİNDE 96 FUARA 
KATILDI. DÜNYA’NIN 
EN PRESTİJLİ MAKİNE 
FUARLARINDA STANT 
AÇAN VE YAYGIN 
REKLAM KAMPANYALARI 
DÜZENLEYEN 
TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ, 
TÜRK MAKİNESİNİN 
KALİTESİNİ VE ULAŞTIĞI 
YETKİNLİK SEVİYESİNİ 
GÖZLER ÖNÜNE 
SERMEYİ BAŞARDI.

YURT İÇİ VE YURT 
DIŞINDAKİ 49 MAKİNE 
FUARINA ZİYARETÇİ 
OLARAK KATILAN 
MAKİNE İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 
YETKİLİLERİ, AYRICA 
HEDEF PAZAR 
ALMANYA’DA 31 VE 
ABD’DE İSE 6 ETKİNLİĞE 
İMZA ATTI.

GENEL SEKRETERLİK 
TARAFINDAN ORGANİZE 
EDİLEN BİLGİLENDİRME 
SEMİNERLERİ, 
ANADOLU’NUN HER 
KÖŞESİNE ULAŞAN 
MAKİNE SEKTÖR 
TOPLANTILARI,  
II. AR-GE PROJE PAZARI, 
2023 İHRACAT STRATEJİSİ 
ETKİNLİKLERİ GİBİ 87 
FAALİYET İLE TÜRKİYE 
MAKİNE İHRACATININ 
GELİŞİMİ AÇISINDAN 
ÖNEMLİ ADIMLAR 
ATILDI.

13 YIL İÇİNDE 40 
TİCARET HEYETİ 
İLE TÜRK MAKİNE 
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ, 
DEVLETİMİZİN EN ÜST 
DÜZEY YETKİLİLERİYLE 
BİRLİKTE DÜNYANIN 
DÖRT BİR YANINDA, 
POTANSİYEL 
MÜŞTERİLERİ İLE 
BULUŞTU.

EKONOMİ BAKANLIĞI 
KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE 
VE GENEL SEKRETERLİK 
ORGANİZASYONUNDA 
13 YIL İÇİNDE 65 ALIM 
HEYETİ PROGRAMI 
DÜZENLENDİ. BU ALIM 
HEYETLERİ SAYESİNDE 
YÜZLERCE YABANCI 
FİRMANIN ALICISI TÜRK 
MAKİNE FİRMALARI 
İLE İŞ BAĞLANTILARI 
KURDU.

MAKİNE  İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ ÜLKEMİZDE 
MAKİNE SEKTÖRÜNÜN, 
KAMUOYUNDA 
BİLİNİRLİĞİNİN ARTMASI, 
FARKLI SEKTÖRLERLE 
İŞBİRLİKLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ, 
DEVLET KADEMESİNDE 
FARK EDİLMESİ, 
LOBİ KABİLİYETİNİN 
GELİŞMESİ İÇİN 517 
TOPLANTI, SEMİNER VE 
KONFERANS DÜZENLEDİ.

96 86 87 40 65 517
13 YILDA 900’ÜN ÜZERİNDE ETKİNLİK
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MAİB Yönetim Kurulu tarafın-
dan 2007 yılında kurularak fa-
aliyetlerine başlayan Makine 
Tanıtım Grubu (MTG), 2015 

yılında Türkiye’nin Makinecileri adını aldı. 
MAİB Yönetim Kurulu üyeleri arasından 
seçilen Türkiye’nin Makinecileri yönetici-

leri, makine sektörünü yurt içinde ve yurt 
dışında daha etkin bir şekilde tanıtabilmek 
için çalışmalar düzenliyor. Fuar katılım-
ları, toplantılar, reklam kampanyaları, 
seminerler gibi etkinliklerle makine sana-
yisinin tanıtımına ilişkin etkinlikler yapan 
Türkiye’nin Makinecileri bugüne kadar on-
larca ülkede çok sayıda tanıtım faaliyetine 
imza attı.

MAİB’in yeni logo ailesi; cesareti, açık sözlülüğü, adanmışlığı ve saygıyı temel değerleri 
olarak benimsemiş olan Türkiye’nin Makinecileri’ni bu ülkeden yükselen ve dünyaya ışık 
veren bir yıldız olarak simgelemektedir.

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ İLE 
YOLA DEVAM 
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA 
Türkiye’nin Makinecileri, Türk ma-
kinesi ile ilgili algıyı güçlendirmek 
ve yerli makinelere talebi artırmak 
amacıyla ilk olarak yurt içinde tanı-
tım kampanyaları yaptı. Ülkemiz iş 
dünyasının öncü isimleri Türk makine 
sanayisine destek vererek Türkiye’nin 
Makinecileri’nin tanıtım kampanyası 
için kamera karşısına geçti. İş dünya-
sının temsilcileri aynı ortak mesajları 
verdi: “Türk makineleri kalitelidir” ve 
“Türk makineleri Tıkır Tıkır çalışıyor.” 
Yurt içindeki tanıtım kampanyasının 
ardından uluslararası reklam kam-
panyaları başladı. “Tıkır Tıkır” reklam 
kampanyası dünyanın dört bir yanını 
dolaştı. “Tıkır Tıkır” Türk makinele-
rinin yurt dışındaki sesi oldu. Söz ko-
nusu reklam kampanyasının ardından 
yeni sloganlar ve temalarla yoluna 
devam eden Türkiye’nin Makinecileri, 
bu kez  “You are in good hands – Emin 
ellerdesiniz” ve ardından “The Power 
to Compete is Here - Rekabet Gücü 
Burada” konsepti ile potansiyel ve he-
def pazarlarda tanıtım kampanyaları 
yaptı. Yurt içinde de sektörün daya-
nışması ve gücünün artması için çok 
sayıda toplantı ve seminer düzenleyen 

Türkiye’nin Makinecileri, Türk makine 
sektörünün yükselen değeri oldu.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
2015 YILINDA DA DÜNYANIN EN 
PRESTİJLİ FUARLARINA KATILDI
Dünyanın en prestijli fuarları arasın-
da gösterilen Türkmenistan Türk İhraç 
Ürünleri Fuarı, SIMA-Uluslararası 
Tarım ve Hayvancılık Fuarı, INTEC 
2015-Otomasyon Makineleri Fuarı, 
NPE 2015-Plastik ve Plastik Makineleri 
Fuarı ,  Hannover Messe-Endüstri 
F u a r ı ,  I N T E R M A T - İ ş  v e  İ n ş a a t 
Makineleri, FABTECH 2015-Metal 
İşleme, Kaynak ve Üretim Teknolojisi 
Fuarı, Metalloobrabotka-Metal İşleme 
Fuarı, FOOMA-Gıda Makineleri Fuarı, 
Achema 2015-Kimya Teknolojileri Fuarı, 
Innoprom-Sanayi Fuarı, EMO Milano-
Tekım Tezgahları Fuarı, Blechexpo-
Metal İşleme Fuarı, Fabtech Chicago-
Metal İşleme, Üretim, Kaynak ve İşleme 
Teknolojileri Fuarı, ITMA-Uluslararası 
Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Fuarı, 
Machine Tool Indonesia-Metal İşleme 
Teknolojileri Fuarı’nda Türkiye’nin 
Makinecileri’nin yaygın tanıtım kam-
panyaları sayesinde Türk makine sek-

törünün kalitesi ve üretim kabiliyetleri 
tanıtıldı.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
NELER YAPIYOR?
Türkiye’nin Makinecileri, yurt içinde ve 
yurt dışında sektörün tanıtımı ve ihra-
catın artırılmasına yönelik reklam ve 
iletişim faaliyetleri gerçekleştiriyor. 
Yurt içi ve yurt dışında fuar, ticaret ve 
alım heyeti organizasyonları düzenliyor. 
MSSP ve MAKFED üyesi dernek, birlik, 
oda ve OSB’lerin sektörel proje ve faa-
liyetlerine maddi destek sağlamak da 
Türkiye’nin Makinecileri’nin faaliyetleri 
arasında. Ayrıca Türk makine üreticisi 
ve ihracatçıları ile yurt dışındaki önem-
li alıcılar arasında etkileşimi sağlamak 
ve işbirliği imkanları yaratmak, üyeler-
den gelen proje tekliflerini inceleyerek 
sonuçlandırmak, Türk makine sektö-
rünün ve sanayisinin tanıtımı amacıyla 
yayınlar çıkarmak, sektörün gelişimine 
yönelik stratejiler belirlemek üzere pa-
zar araştırmaları yapmak Türkiye’nin 
Makinecileri ’nin çalışmalarından 
bazıları.
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MAKFED’İN MİMARI:
MSSP

Makine sektöründeki alt grupları temsil eden bütün birlik, oda, dernek ve OSB’lerden 
oluşan 33 üyesi ile Makine Sanayii Sektör Platformu en geniş katılımlı sivil girişim olarak 
sektörün gücüne güç kattı. MSSP, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun 
(MAKFED) mimarı oldu. 

M a k i n e  S a n a y i i  S e k t ö r 
Platformu (MSSP); Türk 
makine imalatı sektörü-
nün, diğer yan sektörler ile 

beraber ilerlemesine ve kalkınmasına 
katkıda bulunma amacıyla 17 Ocak 2007 
tarihinde kuruldu. MSSP’in alt sektörle-
ri temsil eden bütün birlik, oda, dernek 
ve OSB’lerden oluşan toplam 33 üyesi 
bulunuyor. MAİB’in destekleri ile der-
nek başkanları düzeyinde yapılan ilk 
toplantıyla birlikte platformun çalışma 
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’NİN ÜYELERİNE VERDİĞİ 
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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ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN İMALATÇILARI DERNEĞİ 
(ARÜSDER)

ELEKTRİKLİ VİNÇ İMALATÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ 
(TEVİD)

İMES SANAYİ SİTESİ

KAZAN VE BASINÇLI KAP SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ 
(KBSB)

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİCİLERİ 
DERNEĞİ (AYSAD)

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ 
DERNEĞİ (ENOSAD)

İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ (İMMB)

MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ (MİB)

ANADOLU UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (AUSD)

BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI 
DERNEĞİ (BESİAD)

İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, KLİMA İMALATÇILARI 
DERNEĞİ (İSKİD)

İSTİF MAKİNALARI DİSTRİBÜTÖRLERİ VE 
İMALATÇILARI DERNEĞİ (İSDER)

MSSP’YE ÜYE BİRLİK, ODA, DERNEK VE OSB’LER

AKIŞKAN GÜCÜ DERNEĞİ (AKDER) ANADOLU ASANSÖRCÜLER 
DERNEĞİ (ANASDER)

AMBALAJ MAKİNECİLERİ DERNEĞİ 
(AMD)

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN 
SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

(AİMSAD)
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SAKARYA MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ 
DERNEĞİ (SAMİB)

TÜRK TARIM ALET VE MAKİNELERİ İMALATÇILARI 
BİRLİĞİ (TARMAKBİR)

TÜRKİYE MERMER DOĞALTAŞ VE VE MAKİNALARI 
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ (TÜMMER)

TEKSTİL MAKİNE VE AKSESUARLARI 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TEMSAD)

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
(TÜDOKSAD)

TÜRKİYE UNLU MAMUL MAKİNA ÜRETİCİLER 
BİRLİĞİ DERNEĞİ (TUMMAB)

SAKARYA İLİ 2. ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 
MÜTEŞEBBİSLERİ DERNEĞİ

TÜRK POMPA VE VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
(POMSAD)

TÜRKİYE İŞ MAKİNALARI DİSTRÜBÜTÖRLERİ VE 
İMALATÇILARI BİRLİĞİ (İMDER)

MSSP’YE ÜYE BİRLİK, ODA, DERNEK VE OSB’LER

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

TOBB MAKİNE VE TEÇHİZAT 
İMALATI MECLİSİ

SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ 
VE TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ 

(SADER)

TÜM TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ 
VE TEDARİKÇİ DERNEKLERİ 

FEDERASYONU (TÜMDEF)

PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
(PAGDER)

TÜM ASANSÖR VE SANAYİCİ İŞ 
ADAMLARI DERNEĞİ (TASİAD)

ÖNCÜ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI 
DERNEĞİ

TMMOB-MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI
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MAKİNE İMALAT 
SEKTÖRÜNÜN EN ÜST 
SİVİL ÖRGÜTÜ: 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 ya-
pılan resmi başvuruyla tüzel 
kişiliğine kavuşarak resmen 

kuruldu. Makine İhracatçıları Birliği’nin 
(MAİB) destekleriyle, Ocak 2007’de ku-
rulan MSSP, zaman içinde sayıları 33’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, 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,
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• 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 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.
17 Ekim tarihinde Ankara’da gerçek-
leştirilen 1. Olağan Genel Kurul’da 
ise MAKFED’in, 2017 Kasım’ına ka-
dar görev yapacak ilk dönem yö-
netimi belirlendi. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na Adnan Dalgakıran’ın se-
çildiği MAKFED’in, Başkan Yardımcılığı 
görevini Kutlu Karavelioğlu, Sayman 
Üyeliğini ise Önder Bülbüloğlu üstlendi.

Süleyman Kara Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Yönetim Kurulu Üyesi
Nayim Dereli Araç Ve Araçüstü Ekipman Ve İş 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 İşadamları Derneği   
 (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Önder Bülbüloğlu Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği (TEVİD)   
 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Naci Şahin İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)  
 Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Akbaytogan İstif Makinaları Distribütörleri Ve İmalatçıları Derneği   
 (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Eren Kazan Ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB)   
 Yönetim Kurulu Üyesi 
Adnan Dalgakıran Makine İmalatçıları Birliği (MİB)
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 İmalatçıları Birliği   
 (TARMAKBİR) Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Tamer Öztoygar Türkiye İş Makinaları Distribütörleri Ve İmalatçıları Birliği   
 (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı

MAKFED KURUCU ÜYELERİ

MAKFED’İN ÜYESİ OLAN
16 DERNEK
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MAKİNELERE DEĞER 
KATAN MARKA: 
TURQUM
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.

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

markası, satış sonrası hizmetleri 
geliştirmek, ürüne özgü garanti 
süreleri belirlemek ve firmaların 
kurumsallaşmasına katkı sağla-
mak için geliştirildi.

TURQUM’LU OLAN 
KAZANIR
MAİB’e başvuran firmaların çe-
şitli denetimlerden geçmesinin 
ardından hak kazandığı TURQUM 
markası üretici firmaların marka-
larının yanına monte edilerek değer-
lerine değer katmaktadır. İhracatı ya-
pılan Türk makinelerinde güven ve ka-
lite algısını pekiştirmek amacını güden 

TURQUM markasına sahip 32 firmaya 
her yıl yenileri eklenmektedir.

TURQUM markası, kalitesi ile olumlu 
yönde farklılık yaratarak yurt içi ve 

yurt dışı pazarlarda müşteri tara-
fından kolaylıkla tanınan, tercih 
edilen, kalitesi ve adresi belli, 
güvenilir ürün imajıyla ortak bir 
marka (logo) niteliği taşıyor. Bu 
markanın işleyiş mekanizma-
sı, sadece son ürünün test ve 
kontrolüne yönelik bir sistem 
olmayıp, aynı zamanda üretici-

nin tüm üretim sisteminin belli 
bir yeterlilik ve kalitede olmasını 

öngören tarafsız ve sistematik bir 
yaklaşımdır. TURQUM ürün uygunluk 

markasını taşıyan ürünler, makine sek-
töründe 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. 
DALGAKIRAN BASINÇLI HAVA MAKİNALARI 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 ISITMA - 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 ISI 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.
ISISO ISITMA 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 ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TERMO ISI SİSTEMLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.
UĞUR MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÜÇGE DRS. DEPO RAF SİSTEMLERİ PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.
VANSAN SAN. VE TİC. A.Ş.
VİNÇSAN VİNÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
YILMAZ PVC VE ALİMÜNYUM İŞLEME MAKİNELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TURQUM MARKALI FIRMALAR
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ETKİLİ ÇÖZÜMLER İÇİN 
GÜÇ BİRLİĞİ

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.

OS O  2 0 0 5  y ı l ı n ı n  i k i n -
ci yarısında Dış Ticaret 
Müsteşarl ığ ı ’n ın  deste-
ği ile Makine İhracatçıları 

Birliği’nin (MAİB) öncülüğünde pilot 
proje olarak makine sektöründe ima-
latçı-ihracatçı niteliğinde faaliyet gös-
teren firma ve temsilcilerin bir araya 
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 yapıya 
sahip olan imalat sanayisinde uygula-
namayan ölçek ekonomisi, yüksek se-
viyelerde seyreden girdi maliyetleri ile 
firmalarımızı karşı karşıya bıraktığın-
dan, imalatçı firmalar yurtdışı rekabette 
zorlanmaktadır. Oysa üreticilerin ima-
latlarını gerçekleştirmeleri için gerekli 
olan malzeme ve hizmetler konsolide 
edildiğinde ortaya çıkan miktarlar, teda-
rikçiler ile yan sanayinin anlamlı fiyat ıs-
kontoları sunabileceği bir seviyeye yük-
selebilmektedir. Bu noktada çözüm üre-
tecek bir proje olarak devreye sokulan 
OSO, imalat sanayisinin alımlarının tek 
bir merkezde toplanmasından elde etti-
ği yüksek pazarlık gücü ile girdi maliyet-
lerini minimize ederek, ölçek ekonomi-
sine entegrasyonu sağlamada yardımcı 
bir mekanizma görevini üstlenmektedir. 

KAZAN KAZAN STRATEJİSİ
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 2015 sonu 
itibariyle 113’e ulaştı. 
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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TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN
VE SEKTÖRÜN SESİ
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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.

92. SAYI YAYINLANDI
Moment Expo’da yedi yıldır her ay birbi-
rinden farklı kapak konularıyla makine 
üretiminin alt sektörlerine ışık tutulu-
yor. Bugüne kadar makine ihracatının 
gerçekleştiği 90 alt sektör hakkında bil-
gilerin yer aldığı kapak konularında yüz-
lerce firmanın görüşüne yer verildi. 

210 FİRMA TANITILDI
Firma tanıtımlarında ise toplam 210 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 oku-
yucularımızın ilgisini çekmeye devam 
ediyor. Türkiye’nin dört bir yayına dağıtı-
lan ve internette de www.moment-expo.
com web adresinde ziyaret edilebilen 
dergimiz, bugüne kadar on binlerce 
okuyucuyla buluştu.

MSSP ÜYELERİNİN SESİ OLDUK
MSSP üyesi 33 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 özellik-

le son üç yıldır MSSP Focus başlığı 
altında genişledi. Ardından Yönetim 

Kurulu Başkanları ile görüşmeler ger-
çekleştirdik. En az üç yetkili ile yap-
tığımız bu yuvarlak masa sohbetleri-
miz üç ana çerçevede gerçekleştirildi. 
Alanında uzman bir akademisyen, söz 
konusu sektörde önde gelen bir fir-
manın üst düzey yöneticisi ve derneğin 
yönetim kurulu başkanının da olduğu 
MSSP Focus başlıklı röportajlarımızda 
makine alt sektörlerinin sesini duyur-
duk. Son bir yıldır da yönetim kurulu 
başkanları ile söyleşilerimize devam 
ediyoruz. Makine sektör dergiciliğinde 
ilk kez gerçekleştirilen bu yöntemle her 
ay bir alt sektörde önemli isimleri karşı 
karşıya getirerek aynı zamanda işbirliği 
kurmalarını sağladık.

SEKTÖRÜN BİLGİ KAYNAĞI 
OLMAK İÇİN ÇALIŞTIK
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, İHRACATÇILARIN 
AYAĞINA GELDİ
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 92 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 
400’ü aşkın firmanın görüşlerine yer 
verildi.

MAKİNE TARİHİNE BAKIŞ
Türk makine sektörü tarihinde, alanın-
da ilkleri gerçekleştiren girişimciler ve 
mühendisler 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 Türkiye’nin 
Makinecileri’nin faaliyetlerini adım adım 
takip edip okuyucularımıza duyurduk. 
Okuyucularımızı makine sektöründe ya-
şanan tüm olaylardan haberdar ettik.
2016 yılında da 2015 yılında olduğu gi-
bi makine üreticileri ve ihracatçılarının 
bilgilenmesi ve gelişmesi için Moment 
Expo ekibi olarak üzerimize düşen so-
rumlulukları 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 yılında yayınlandı. 

Makine Hikayeleri ile başlayan 
kitap serisi “Makine Hikayeleri 

50+”nın dördüncüsünün 
yayınlanması ile beş kitaba 

ulaşacak. 

Makine İhracatçıları Birliği tarafından 2012 yılında 
yayınlanan ve büyük ilgiyle karşılanan “Makine 

Hikayeleri” kitabının devamı “Makine Hikayeleri 
50+” sektörün beğenisine sunulmuştu. Makine 

Hikayeleri serisinin ikinci kitabı olan “Makine 
Hikayeleri 50+”da, 50 yıl ve üzeri süreden bu yana 

Türk makine sektörüne hizmet vermiş firmala-
rın hikayeleri işleniyordu. 2015 yılında Makine 

Hikayeleri 50+’nın üçüncü kitabı yayınlandı. 
Mümkün olduğunca firma kurucularıyla görü-

şülerek hazırlanan “Makine Hikayeleri 50+”nın 
üçüncü kitabında firmaların başarıları, başarısız-
lıkları; mutlulukları, üzüntüleri; hayal kırıklıkları 

ve umutları öykü tadında okuyucuya aktarılıyor. 
İmkansızlıklar içinde var olma savaşı vermiş, var 

olmayı başarmış ve modern Türkiye’nin temelleri-
ni atmış bu firmaların hikayelerini okurken, kendi 

serüvenlerinizle özdeşleşen anılar da bulacaksınız. 
2016 yılında da Makine Hikayeleri 50+ serisi devam 

edecek. 

MAKİNE HİKAYELERİ 50+ 
SERİSİ DEVAM EDİYOR
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TEVİD’İN YENİ BAŞKANI 
ÖNDER BÜLBÜLOĞLU OLDU
Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneğinin (TEVİD) 3’üncü Olağan Genel Kurulu 
17 Ocak’ta gerçekleştirildi. TEVİD’in yeni yönetim kurulunun belirlendiği toplantıda, dernek 
başkanlığına Önder Bülbüloğlu seçildi.

Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği 
Derneğinin (TEVİD) 17 Ocak’ta 
gerçekleştirilen 3’üncü Olağan 
Genel Kurulunda, uzun yıllar-
dır TEVİD’in Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen 
Önder Bülbüloğlu, derneğin iki dönemdir 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Tekin 
Çelikbilek’ten görevi devralarak derneğin yeni 
başkanı oldu. TEVİD’ten yapılan yazılı açıklama-
da; “Derneğimizin kurulmasında ve yapılanma-
sında çok büyük gayretleri olan ve iki dönemdir 
TEVİD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sür-
düren Tekin Çelikbilek’e bugüne kadar yaptığı 
başarılı çalışmalardan ve çabalarından dolayı, 
sonsuz teşekkür ediyoruz. Kendisi bundan son-
ra yönetim kurulu üyesi olarak katkı sağlama-
ya devam edecektir” denildi. Genel Kurulda 
üyelere teşekkür konuşması yapan Önder 
Bülbüloğlu, görev edindikleri ilkeler doğrul-
tusunda çalışmalarını sürdüreceklerinin altını 
çizerek, “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da dünyanın her yerinde, dünyanın yükü-
nü kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.  

“MİSYONUMUZDAN TAVİZ VERMEDEN 
YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”
Genel kurulda, dernek üyelerine yeni dönem 
planlarını da açıklayan Önder Bülbüloğlu, 
özetle şunları söyledi: “Sektörün en önemli 
sorunlarından birisi, diğer sektörler için de 
sorun teşkil eden ve merdiven altı diye tabir 
edilen, herhangi bir standart ve kalite yöne-
timi uygulamayan firmalardır. Bugün 200’e 
yakın vinç üreten firma varken bunların sa-
dece 8-10 tanesi uluslararası standartlar-
da vinç üretip, ihracat yapıyor. Merdiven altı 
firmaların yurt içi pazarda fiyat açısından 
haksız rekabet ve imalat açısından doğru 
olmayan bir ortam yaratması kuşkusuz tüm 
firmaları olumsuz etkiliyor. Asıl imalat ko-
nusu vinç olan ve sektörü sırtlayan önemli 
firmaların aynı platformda bir araya gelerek 
hem standardizasyon hem kalite yönetimiy-
le ilgili ortak çalışma yapılması gerekiyor. 
Sektörümüzü nitelikli bir çatı altında bütün-
leştirerek sorunlarını çözmeyi hedefleyen 
derneğimiz aynı misyon ile yoluna devam 
edecektir.”

Önder BÜLBÜLOĞLU
TEVİD Yönetim Kurulu Başkanı

TEVİD 2015-2017 
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Önder Bülbüloğlu 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Osman Çakmak
Tekin Çelikbilek 
Alparslan Kurtmen 
Umur Özarar 
Kemal Tekel
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ALMAN BASINI 
SAYFALARINA TÜRK MAKİNE 

SEKTÖRÜNÜ TAŞIDI
Türk makine ihracatçıları, Vereinigte Fachverlage Editörü Holger Seybold’u ağırladı. 

MTG’nin organize ettiği ziyaret kapsamında Alman editör Türk makine sektörünün yapısını 
yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Makine Tanıtım Grubunun 
(MTG) Almanya’ya yönelik 
gerçekleştirdiği tanıtım 
faaliyetleri kapsamında, 
Alman Yayın Kuruluşu 

Vereinigte Fachverlage Editörü Holger 
Seybold 19-23 Ocak tarihleri arasında 
Türkiye’de temaslarda bulundu. Türk 
makine sektörüne yönelik hazırlayacağı 
haber çalışması kapsamında röportajlar 
yapan ve firma ziyaretlerinde bulunan 
Holger Seybold, Türk makine sektörü-
nün yapısını yerinde gözlemledi. 

ALMAN EDİTÖR TÜRK MAKİNE 
SEKTÖRÜNÜ YERİNDE İNCELEDİ 
Türk makine sektörünün yapısını oku-
yucularına aktaracak olan Vereinigte 
Fachverlage, Almanya’nın önemli 
endüstri dergilerini bünyesinde top-
layan bir yayın kuruluşu. Vereinigte 
Fachverlage çatısı altında yayımlanan 
O+P (Hidrolik-Pnömatik) ve Mobile 
Maschinen (Mobil Makine ve Cihazlar) 
dergi ler in editörlüklerini  üstle-
nen Holger Seybold,  Konya, İzmir ve 
Ankara’da makine üretimi yapan önemli 
şirketleri ziyaret ederek ilgili dergilerde 
yayınlamak üzere, Türk makine sektörü-
nün duayen isimleriyle röportajlar ger-
çekleştirdi. Holger Seybold Türkiye ziya-
retinde, makine sanayisinin alt sektörle-
ri ve farklı ölçekteki firmalar hakkında 
da detaylı bilgi edindi. Alman editör 
ayrıca, Araç ve Araçüstü Ekipman ve İş 
Makineleri Derneği (ARÜSDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Naim Dereli ile bir araya 
gelerek araç üstü ekipman sektörü ve 
ARÜSDER’in çalışmalarını kapsayan bir 
röportaj gerçekleştirdi.
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İMDER YENİ DÖNEM 
HEDEFLERİNİ ÜYELERİYLE 
PAYLAŞTI
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliğinin (İMDER) üyelerini bir araya 
getiren toplantı 20 Ocak’ta yapıldı. Toplantıda, derneğin sektörel çalışmaları, gelecek döneme 
yönelik faaliyet önerileri ve hedefleri ele alındı.

IMDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Halil Tamer Öztoygar toplantıda 
yaptığı konuşmada, daha önce 
2015’de gerçekleştirilmesi öngö-
rülen 2. Uluslararası İş Makinaları 

Kongresinin 2016 yılında yapılacağını 
söyledi. Öztoygar, 2002 yılında kurulan 
İMDER’in 2011’de 27 olan üye firma sayı-
sını 2014 yılında 36 üye firmaya çıktığını, 
2017 yılında ise hedefin 60 üye firmaya 
ulaşmak olduğunu kaydetti. Halil Tamer 
Öztoygar, “Önümüzdeki dönemde, sek-

törde iş ve inşaat makinelerinin tamam-
layıcı unsurları olan, dünyada marka bi-
linilirliğine sahip firmaları; yedek parça, 
yan sanayi, motor, lastik ve ileriye dönük 
olarak da kiralama sektörü ile hizmet 
sağlayıcılarını da tıpkı nihai ürün üreten 
firmalar gibi kademeli olarak İMDER ai-
lesine dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.

YENİ TREND: İNSAN GÜCÜ
İş makineleri sektörü için yetişmiş kalifi-
ye insan gücünün önemine değinen Halil 

Tamer Öztoygar, “Globalleşen dünyada 
artık sermayeye ulaşmak, bilgiye ulaş-
mak çok kolay hale geldi. Ancak burada 
farkındalığı oluşturacak olan ‘yetişmiş 
insan’ gücüdür. Dünyada artık yeni trend 
insan gücüdür diyebiliriz. Sektörümüz 
için de aynı durum geçerlidir. İmalattan, 
satışa, satış sonrası hizmetten, teknik 
personele kadar tüm firmalar arayış içe-
risinde. Bu arayışa çözüm olacak meslek 
liseleri bizlerin vazgeçilmez kaynağıdır” 
diye konuştu. Öztoygar, ülkemizde iş 
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makineleri bölümlerinden mezun olan 
tüm öğrencilerin sektörü seçmeleri ha-
linde, ihtiyacın karşılama oranının yüzde 
5 olduğunu söyledi. Öztoygar “Bu oran 
bile sektörün ihtiyacının ne kadar fazla 
olduğunun göstergesidir. İşte buradan 
yola çıkan eğitim komitemiz, çok güzel 
faaliyetlere imza attı ve atmaya da de-
vam edecek. Bu konu hepimizin çözmesi 
ve destek olmamız gereken milli bir me-
seledir” dedi.

“MAKFED’İN PARÇASIYIZ”
Öztoygar, Ekonomi Bakanlığı, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Makine 
Tanıtım Grubunun desteği ile kuru-
lan Makina İmalat Sanayi Dernekleri 
Federasyonunun (MAKFED) parça-
sı olduklarını vurgulayarak İMDER’in, 
MAKFED Yönetim Kurulunda görev 
alacağını belirtti. Halil Tamer Öztoygar 
2015 yılına dair sektörel tahminlerini ise 
şöyle sıraladı: “Global ölçekte iş maki-
neleri sektöründe önümüzdeki dört yıl 
boyunca Avrupa’da yıllık 125 bin adetlik 
satış yapılacağı tahmin ediliyor. Bu ra-
kamın Kuzey Amerika’da ortalama 160 
bin, Japonya’da 80 bin, Çin’de 250 bin, 
Hindistan’da 55 bin ve diğer ülkelerde de 
200 bin adedi bulması bekleniyor.”
 
YENİ DÖNEME ÖZEL PROJELER
Halil Tamer Öztoygar, “2023’e 10 Kala” 
Uluslararası İş Makinaları Kongresi’nin 
ikincisinin planlandığını söyledi. İş maki-
neleri sektörünün daha geniş ve modern 
bir fuar alanına ihtiyacı bulunduğunu 
kaydeden Öztoygar, “Bu bağlamda sek-
törümüze bir fuar alanı kazandırmak 
için yaptığımız çalışmalar meyvesini 
vermeye başladı. 2017 yılında sektörü-
müz hak etmiş olduğu modern bir fuar 
alanında, ürünlerini sergileme fırsatı 
bulabileceğini ümit ediyoruz” dedi. Halil 
Tamer Öztoygar, 2015’yılı içinde mes-
leki eğitim konusunda MEB ile Mesleki 
Eğitim Çalıştayı yapmayı planladıklarını, 
mesleki eğitimi özendirici “Kamu Spotu” 
çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. 

“İKİNCİ EL İTHALAT 
KISITLAMASINDAN TAVİZ 
VERİLMEMELİ”
Halil Tamer Öztoygar, KDV’de uygula-
nan farklı oranların sektörü olumsuz 
yönde etkilediğini söyleyerek taleplerini 
şöyle özetledi: “Bu konuda devletin ilgili 
kurumlarından konuyu tekrar incele-
melerini, yatırım mallarında KDV ve le-
asing uygulamalarının yeniden gözden 
geçirilerek sabitlenmesini talep ettik. 

Model yılı uygulamasının artık tamamen 
kaldırılarak, sektörün önünün açılması-
nı istiyoruz. Hem yurt dışı, hem yurt içi 
finansal kredi ve destek çalışması için 
Eximbank desteğinin genişletilmesi ve 
güçlendirilmesi de önemlidir. İhracat 
sigorta kapsamının genişletilmesi, limit-
lerin artırılması ve primlerin azaltılması 
yanında doğrudan yurt dışı müşterilere 
kredi tesis edilmesi gerekiyor.” Ekonomi 
Bakanlığı ile ikinci el ithalat kısıtlama-
sı hakkında çalışmaların devam ettiğini 
söyleyen Halil Tamer Öztoygar, “İkinci el 
ithalat kısıtlamasının yerli üretimi olan 
ürünlerde AB üyeliğine kadar devam 
etmesi gerekiyor. Bu konuda taviz ve-
rilmesi imalat sektörüne büyük zararlar 
verecektir” dedi. İMDER Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu Toplantısında komite 
başkanlarının sunumlarına da yer veril-
di. Kongre Komitesi adına Cüneyt Divriş, 
Eğitim Komitesi adına Ömer Meti, İmalat 
ve Kamu İlişkileri Komitesi URGE Projesi 
adına Merih Özgen, Mevzuat ve Teknik 
Komite adına Uğur Özkan, DMO Komitesi 
adına Aydın Karlı, Genişleme Komitesi 

adına Merih Özgen, Uluslararası İlişkiler, 
Fuar ve PR Komitesi adına Faruk Aksoy, 
Kırma Eleme Sektör Komitesi adına Rıza 
Toprakçı, Vinç Sektör Komitesi adına 
Hüseyin Şatır, Asfalt ve Yol Ekipmanları 
Komitesi adına Remzi İspanoğlu, 
Beton Santral ve Ekipmanları Sektör 
Komitesi adına Onur Alpaydın, Kiralama 
Sektör Komitesi adına Cihan Ünlü, Mini 
Kompakt Makine ve Ekipmanları Sektör 
Komitesi adına Fuat Alyar değerlendir-
melerde bulundu.

 “İkinci el ithalat 
kısıtlamasının yerli üretimi 
olan ürünlerde AB üyeliğine 
kadar devam etmesi gerekiyor. 
Bu konuda taviz verilmesi 
imalat sektörüne büyük 
zararlar verecektir.”
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“ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN YERLİ 
MAKİNEYE İLGİSİ ARTIYOR”
Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran’ın katıldığı 
2. Uluslararası Çimento Endüstrisi  ve Sektör İlişkileri Konferansı, 22 Ocak’ta İstanbul’da 
düzenlendi. Etkinlikte, makine sektörü ile çimento endüstrisi arasındaki olası işbirliklerinin 
geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Ul u s l a r a r a s ı  Ç i m e n t o 
Endüstrisi   ve Sektör 
İlişkileri Konferansının 
ikincisi İstanbul’da gerçek-
leştirildi. Etkinliğe katılan 

çimento üreticileri, enerji ile çevre sek-
törlerinde faaliyet gösteren firmalardan 
temsilciler, yerel ve bölgesel gelişme-
lerle yeni teknolojileri analiz etme imkanı 
buldu. Organizasyonda ayrıca profesyonel 
yöneticiler, çimento endüstrisine yönelik 
yeni gelişmeler, yatırımlar, mevcut pazar 
koşulları konusunda bilgi ve deneyim-
lerini davetlilerle paylaştı. Uluslararası 
Çimento Endüstrisi  ve Sektör İlişkileri 
Konferansına konuşmacı olarak katılan 
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, makine sektörü ile çimento 
endüstrisi arasındaki işbirliği fırsatlarıyla 
ilgili görüşlerini aktardı. 
MAİB’in yapısı ve çalışmalarıyla ilgili 
bilgi veren Adnan Dalgakıran, makine 
sektörünün yükselen ihracat potansi-
yelini rakamsal verilerle sundu. Son 10 
yılda makine ihracatının, Türkiye ihra-
catından aldığı payı arttırarak 2014 yılı 
itibariyle yüzde 10’a çıkardığını belirten 
Adnan Dalgakıran, Türk makine sektö-
rünün Avrupa ve dünya ticaretinde ko-
numunu güçlendirdiğini söyledi. Daha 
yüksek teknolojiye sahip bir makine 
sanayisi yaratmak misyonuyla hareket 
ettiklerini ifade eden Adnan Dalgakıran, 
dünyanın ilk beş makine ihracatçısı ül-
kesi arasına girmeyi hedeflediklerinin 
altını çizdi. Çimento sektörü tarafından 
kullanılan makinelerin ihracatının, it-
halatı karşılama oranının 2014 yılında 
yüzde 42,1 olduğu bilgisini veren Adnan 

Dalgakıran, Türkiye’nin çimento ma-
kineleri ihracatında ilk üç sırayı Rusya, 
Almanya ve Irak’ın aldığını söyledi. 
Ülkemizde çimento sektöründe faaliyet 
gösteren firmalar tarafından kullanılan 
makine ve aksamların yerli üreticiler-
den tedarik edilmesiyle;  yerli firma-
ların üretim ve teknik kapasitelerinin 
gelişeceğinin, çimento sektöründe dışa 
bağımlılığın azalacağının, mevcut kay-
nakların yurt içinde kalması yanında 
firmaların bakım-onarım giderlerinin 
düşeceğinin altını çizdi. Makine sektörü 
ile çimento endüstrisi arasında işbirli-
ğinin geliştirilmesine yönelik atılması 
gereken adımlar konusunda görüşlerini 
de paylaşan Adnan Dalgakıran, özetle 
şunları söyledi: “Yerli makine üreticileri 

kendilerini çimento sektörüne tanıtmalı, 
yenilik ve kapasiteleri konusunda yeterli 
bilgi paylaşımını sağlamalıdır. Çimento 
sektörünün, yurt dışı yatırımlarında Türk 
makinesi kullanımını artırması son de-
rece önemlidir. Makine üreticileri de 
özellikle anahtar teslimi iş yapmak iste-
yen çimento firmalarının satış öncesi ve 
sonrası taleplerine cevap verebilmelidir. 
Ayrıca çimento endüstrisinin yeni geliş-
me alanlarını makine sektörüne düzenli 
olarak aktarması ve makine üreticileri-
nin bu alanları önceden öğrenme imkanı 
bulması gerekiyor. Çimento sektörünün 
Türk makinesine ilgisi artıyor. Ortak bir 
dil geliştirmekle işe başlamalı ve kazan-
kazan mantığıyla birlikte hareket etmeyi 
öğrenmeliyiz.”
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AİMSAD SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİYLE 

ANKARA’DA BULUŞTU
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Üyeleri 

ve dernek temsilcileri, 22 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen etkinlikte sektör temsilcileri ile 
bir araya geldi.

AİMSAD, yönetim kurulu 
toplantılarını İstanbul’un 
yanı sıra diğer illerde de 
gerçekleştirme yönünde 
aldığı karar çerçevesinde, 

Ankara’daki toplantı sonrası üyelerinin 
ve sektör temsilcilerinin bir araya gel-
diği “Üye İlişkileri Geliştirme ve Sektör 
Temsilcileri ile Buluşma Organizasyonu” 
düzenledi. Etkinliğe dernek üyesi fir-
maların yetkililerinin yanı sıra, sektör 
profesyonelleri ve basın mensupla-
rından oluşan 50 kişilik davetli grubu 
katıldı.  Organizasyonun açılışında söz 
alan AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Sabri Erol, konuklara katılımları 
için teşekkür ettikten sonra AİMSAD’ın 
“Yeni Yönetim Dönemi Taslak Faaliyet 

Programı ve Proje Öngörüleri” ile ilgi-
li bilgiler aktardı. Konuşmasında 11-15 
Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Hannover 
kentinde gerçekleştirilecek LIGNA 2015 
Fuarına yönelik katılımcı ve ziyaretçi or-
ganizasyonu konusuna değinen Mustafa 
Sabri Erol, AİMSAD üyesi firmaların ka-
tılımıyla oluşturulacak URGE Projesi ve 
kümelenme faaliyetleri ile 27 Eylül-1 
Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da ger-
çekleştirilen Uluslararası Ağaç İşleme 
Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri 
Fuarı ile ilgili izlenimlerini paylaştı. 
2015 yılında düzenlenecek fuara yönelik 
AİMSAD’ın planlarını da aktaran Mustafa 
Sabri Erol, tüm sektör temsilcilerini bir 
kez daha dernek üyeliğine davet etti. 
AİMSAD’ın Ankaralı sektör temsilcile-
ri ile buluştuğu organizasyon iyi niyet 
temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi 
ile son buldu. Bir sonraki toplantının 
İzmir’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mustafa Sabri EROL
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
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TEMSAD GENEL KURULU 
YAPILDI
Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneğinin (TEMSAD) Olağan Genel Kurulu 
24 Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Adil Nalbant başkanlığında göreve yeniden 
seçilen TEMSAD Yönetim Kurulu, 9’uncu dönem için güvenoyu aldı.

TEMSAD üyeleri, yeni yönetim kuru-
lunu belirlemek için 24 Ocak’ta bir 
araya geldi. Çeşitli sektörel kurum 
temsilcilerinin yanı sıra Tekstil 
Makina ve Aksesuar Sanayicileri 

Derneği üyesi firma yetkililerinin de katılımı 
ile gerçekleştirilen genel kurulda, TEMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanlığına Adil Nalbant se-
çildi. Genel kurul kapsamında 2015-2017 yılla-
rı arasında görev yapacak yeni yönetim kuru-
luyla birlikte denetleme kurulu, etik kurulu ve 
Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED) temsilcileri de belirlendi. 

“KAYNAKLARIMIZI DOĞRU 
KULLANMALIYIZ”
İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Gülle, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı 
Birlikleri (İTKİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, Örme Sanayicileri Derneği 
(ÖRSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Kurt ile 
Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv’un 
davetli olduğu genel kurula 50’ye yakın üye 
katıldı. TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine yeniden seçilen Adil Nalbant yaptı-
ğı konuşmada; tekstil makineleri üretiminde 

alınacak kararların, uygulanacak  stratejile-
rin belirlenmesinde kamu kurumları ve çe-
şitli sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar 
yürüten derneğin yeni dönemde de çalışma-
larına hız kesmeden devam edeceğini belirt-
ti. Sektörün gelişimi hakkında değerlendir-
melerde bulunan Adil Nalbant, 1998 yılında 
çıkılan yolda 30 milyon dolar düzeyinde bir 
ihracat rakamından, bu günlere geldiklerine 
vurguladı. Türk makine sektörünün istikrarlı 
bir büyüme elde ettiğini belirten Adil Nalbant, 
makine imalat sektörü, Makine Sanayi Sektör 
Platformu (MSSP) çatısı altındaki birlikteliğini 
federasyona dönüştürdüğünü ve bu oluşumun 
Türkiye için çok önemli olduğunu vurgula-
dı. Adil Nalbant sözlerine şöyle devam etti: 
“ Türkiye bir tekstil ülkesi olduğu için tekstil 
makinelerine yatırım yapılıyor. Fakat sektö-
rümüzün dışa bağımlı ve fason üretici görün-
tüsünden kurtarılması gerek. Bunun için de 
üretimde kullanılan tüm teknolojilerin geliş-
tirilmesi, üretilmesi dolayısıyla kaynaklarımı-
zın doğru kullanılması zorunludur. Ülkemizin 
ekonomik ve ticari anlamda tek çıkış yolu, 
kendine yetebilecek makine üretimini geliş-
tirmesi yani yerli üretim yapabilmesidir. Yerli 
makine kullanımını özendirip yaygınlaştırma-
dan bir yere varamayız.”

TEMSAD 2015-2017 
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Nalbant

Yönetim Kurulu Üyeleri
Mehmet Ağrikli
Cüneyt Alkan
Ayhan Ballı
Levent Bayraktaroğlu
Hüseyin Birben
Ali Çakıcı
Uğur Çetinkaya
Metin Daloğlu
Hakan Gürel
Numan Gürel

Adil NALBANT 
TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
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İSKİD’DE 
GÖREV DEĞİŞİMİ

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneğinin (İSKİD) 30 Ocak’ta İstanbul’da 
yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni dönemde görev alacak isimler belirlendi.

ISKİD üyelerinin yoğun katılımı ile ger-
çekleştirilen toplantıda, 11. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şahin’in 
konuşmasının ardından divan başkanı 
ve üye seçimine geçildi. 2013-2014 dö-

nemi yönetim kurulu ve birlikte çalıştığı 11 
komisyon, dönem içindeki faaliyetlerini aktar-
dıktan sonra derneğin denetim kurulu raporu 
okundu ve 2014 bilançosu ile 2015 tahmini 
bütçesi incelenerek onaylandı. Geçmiş dönem 
çalışmalarının oybirliği ile ibrasının ardından, 
Eurovent Derneği sunumu ve İSEDKO sunum-
ları yapıldı. Makina İmalat Sanayi Dernekleri 
Federasyonunun (MAKFED) temsilcilerinin 
de tekrar belirlendiği toplantıda, İSKİD’in 12. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem 
Savcı seçildi. Genel kurul ardından düzenle-
nen yönetim kurulu toplantısında derneğin 
yönetim, denetim ve onur kurulu üyeleri de 
belirlendi.

İSKİD Olağan Genel Kurulu sonrasında düzen-
lenen Gala yemeğinde, çalışmalarıyla sektöre 
ve derneğe katkıda bulunan duayenler ile aka-
demisyenlerden, İSKİD Onursal Üyeleri Cafer 
Ünlü, Ahmet Gökşin, Ersan Bakanay, Prof. Dr. 
Hasan Heperkan ve Prof. Dr. İsmail Teke’ye 
plaketleri takdim edildi.

İSKİD 2015-2017 
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Savcı 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Ozan Atasoy 
Oğuz Aydoğdu 
Murad Bakanay 
Zeki Özen 
Naci Şahin 
Bahadırhan Tari
Can Topakoğlu
Taner Yönet

Cem SAVCI
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı

39

OCAK GÜNDEM



PATENT BAŞVURUSUNDA 
MAKİNECİLER İLK SIRADA
Türkiye’de 2014 yılı marka ve patent başvuru sayıları açıklandı. Türk Patent Enstitüsü (TPE) 
tarafından açıklanan 2014 yılı başvuru rakamlarına göre Türkiye’de toplam başvuruların 
yüzde 38,7’sini gerçekleştiren makine sektörü birinci oldu.

Türkiye’de alınan patent sayısı 
2014 yılı başvuru rakamları-
na göre bir önceki yıla oranla 
yüzde 3 arttı. TPE tarafından 
açıklanan rakamlar ışığında 

Türk şirketlerinin patent başvurusunun 
yüzde 3 arttığı, yabancı şirketlerin ye-
rinde saydığı gözlendi. Geçen yıl katma 
değerli üretimin itici gücü ise yine maki-
ne sektörü oldu. TPE’ye en fazla başvuru 
yüzde 38,7 ile makine ve teçhizat sektö-
ründen geldi. 

PATENT BAŞVURU SAYISI   
12 BİN 135
2014 yılında Türkiye’de yerli şirketlerin 
patent başvuru sayısı genel toplamda 
4 bin 665 adet olarak gerçekleşti. 2013 
yılında ise bu rakam 3 bin 930 adet-
ti. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı 
şirketlerin patent başvuru sayısında bir 
önceki yıla oranla büyük bir değişiklik 
olmadığı dikkat çekerken, 2014 yılında 
7 bin 470 adet olarak gerçekleşen pa-
tent başvuru sayısı 2013 yılında 7 bin 526 

Adnan Dalgakıran: 
“Sektörümüz patent 
başvurularının niteliksel 
değerini yükseltiyor. Özellikle 
2005 yılından itibaren 
verilmeye başlayan Ar-Ge 
teşviklerinin bunda büyük 
etkisi var.”
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adede ulaşmıştı. Uzmanlar patent artış 
hızında makine sektörünün yakaladığı 
başarılı ivmede 2005’te başlayan Ar-Ge 
teşviklerinin etkili olduğu görüşünde 
birleşiyor.  

“SEKTÖRÜMÜZ ÖN SIRADA”
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran mevcut 
tabloyu yeterli bulmamalarına karşın 
Türkiye ekonomisinin gidişatı açısından 
oldukça önemli olduğunu belirtti. Adnan 
Dalgakıran, makine sektörünün ihra-
cat ve büyümede Türkiye ortalamasının 
üzerinde performans gösterdiğine de-
ğinerek, “Buluş hızında da sektörümüz 
ön sıralarda. Sektörümüz patent başvu-
rularının niteliksel değerini yükseltiyor. 
Özellikle 2005 yılından itibaren verilme-

ye başlayan Ar-Ge teşviklerinin de bun-
da büyük etkisi var” dedi. Birçok makine 
firmasının bu teşvikler sayesinde kendi 
Ar-Ge merkezini kurduğunu söyleyen 
Adnan Dalgakıran, makine sektörü ola-
rak daha iyi noktalara ulaşmak için ya-
tırıma devam edeceklerinin altını çizdi. 
Hazırlıkları süren yeni teşvik paketinden 
de beklentileri olduğunu vurgulayan 
Adnan Dalgakıran, “Yeni pakette geliş-
miş illerdeki yüksek arazi fiyatları ve 
yetişmiş insan gücüyle ilgili destek bek-
liyoruz” dedi. 

“PATENTLİ ÜRETİMLE DÜNYAYA 
AÇILMALIYIZ”
Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Yamankaradeniz ise Türk şirket-
lerinin daha fazla patentli üretimle dün-
ya pazarlarına açılması gerektiğine dik-
kat çekti. Yamankaradeniz, “Patent baş-
vurularında performans yüksek. Ancak 
Türkiye’nin 2023 programı için gerçek-
leştirilebilir hedefler koyması ve bazı 

sektörleri doğrudan teşvik etmesi gere-
kiyor. Önümüzde sekiz yıl var, fazla za-
manımız kalmadı” dedi. Yamankaradeniz 
özetle şunları söyledi: “Türkiye halen 
Avrupa ülkeleri arasında en çok marka 
tescili başvurusu yapan ülkedir. Ancak 
2014 yılında Türk şirketlerinin patent 
başvuru sayısındaki artışı yüzde 3 sevi-
yesinde kaldı. Başvuru rakamlarını artır-
mak için somut adımların atılmalı, devlet 
desteği sürdürülmeli. Ar-Ge teşvikleri-
nin daha sağlıklı kullanılması gerekiyor. 
İhracat hamlesinde fark yaratacak şir-
ketlerin sektörlerine odaklanarak uygun 
ortamı sağlamalıyız. Ayrıca üniversitele-
rin ve akademisyenlerin desteklenmesi 
şarttır. Bu desteklenen üniversitelerin 
her biri farklı uzmanlık alanına sahip ol-
malıdır. Bir üniversitemiz sağlık medikal 
alanda uzmanlaşırken bir diğeri otomo-
tiv, bir diğeri ile iletişim bilişim teknolo-
jileri alanında uzmanlaşmalıdır. Ancak 
bu şekilde odaklanarak organize olabi-
lirsek somut ilerleme kaydedebiliriz.”

YIL

YERLI YABANCI GENEL

TOPLAM ARTIŞ 
ORANI TOPLAM ARTIŞ 

ORANI TOPLAM ARTIŞ 
ORANI

1995  170 -  1 - 171 -

1996  189 11.2%  713 -  902 427.5%

1997  203 7.4%  1,328 86.3%  1,531 69.7%

1998  207 2.0%  2,276 71.4%  2,483 62.2%

1999  276 33.3%  2,744 20.6%  3,020 21.6%

2000  277 0.4%  3,156 15.0%  3,433 13.7%

2001  337 21.7%  2,877 -8.8%  3,214 -6.4%

2002  414 22.8%  1,460 -49.3%  1,874 -41.7%

2003  490 18.4%  662 -54.7%  1,152 -38.5%

2004  685 39.8%  1,577 138.2%  2,262 96.4%

2005  935 36.5%  2,526 60.2%  3,461 53.0%

2006  1,090 16.6%  4,075 61.3%  5,165 49.2%

2007  1,838 68.6%  4,351 6.8%  6,189 19.8%

2008  2,268 23.4%  4,869 11.9%  7,137 15.3%

2009  2,588 14.1%  4,653 -4.4%  7,241 1.5%

2010  3,250 25.6%  5,093 9.5%  8,343 15.2%

2011  4,087 25.8%  6,154 20.8%  10,241 22.7%

2012  4,543 11.2%  7,056 14.7%  11,599 13.3%

2013  4,528 -0.3%  7,525 6.6%  12,053 3.9%

PATENT BAŞVURULARININ
YILLARA GÖRE DAĞILIMI
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“MAİB RUSYA’YA YÖNELİK 
TANITIM ATAĞI BAŞLATTI”
Makine İhracatçıları Birliği, Rusya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiği şu günlerde 
krizlerin fırsatlar da doğurduğundan hareketle, Türk makine sektörünü tanıtmak ve 
işbirliklerini geliştirmek için önemli bir tanıtım atağı başlattı.

MAİB,  yurt dışı tanıtım 
faaliyetleri çerçevesin-
de hedef pazar olarak 
be l i r led iğ i  Rusya ’ya 
yönel ik  i lk  çal ışma-

yı gerçekleştirdi. Bu kapsamda 3 
Şubat tarihinde Rusya’nın en yük-
sek tirajlı Komsomolskaya Pravda 
ve Kommersant gazeteleri ile bir-
likte Türk makine sektörünü tanıtan 

16 sayfalık ekler dağıtıldı. 4 Şubat’ta 
ise Moskova Pravda Center’da gaze-
te, dergi, haber portalı ve radyoların 
temsilcileri ile MAİB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz, Ferdi 
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Murat Gül ve Menderes Akar ve Orta 
Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) 
Genel Sekreter Yardımcısı Esra Arpınar 
ile Makine Tanıtım Grubu (MTG) İletişim 
Danışmanı Meltem Gürler’in katıldığı 
bir toplantı gerçekleştirildi. Yönetim 
kurulu üyeleri tarafından katılımcılara 
Türk-Rus makine ticareti hakkında bilgi 
verildi ve işbirliği konularında yapılabi-
lecek projeler ile hedefler paylaşıldı. 

“ZOR GÜN DOSTU OLDUĞUMUZU 
GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ”
Basın toplantısı çerçevesinde yaptığı ko-
nuşmaya, Türkiye’nin 200 ülkeye makine 
ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyerek 
başlayan MAİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Sevda Kayhan Yılmaz; makine ihracatı-
nın yüzde 60’ını Avrupa Birliği ülkeleri ve 
ABD’ye yapan Türkiye’nin ürün ve üretim 
kalitesi, teknolojisi ve hizmet anlayışı ile 
kendisini dünyaya kanıtladığını ancak 
Rusya pazarında istenen seviyeyi yakala-
yamadığını vurguladı. Kayhan konuşma-

sına şöyle devam etti: “Türkiye’nin ma-
kine ihracatında Almanya birinci, ABD 
ikinci İngiltere üçüncü ve Rusya da dör-
düncü sırada yer alıyor. Fakat Rusya’nın 
makine ithalatına baktığımızda sadece 
yüzde 1,3’lük payımız var. Bu çok düşük 
bir orandır. Bizler gibi birbirine bu denli 
yakın ve tarihsel bağlara sahip iki ülke-
nin makine ticaretini artırması için siz-

lerin karşısına geldik. Ülkenizin ihtiyacı 
olan makineleri kaliteli bir şekilde üre-
tiyoruz ve daha uygun fiyatlarla piyasaya 
sunuyoruz. Yakınlık avantajımızı da kul-
lanarak makine ticaretimizi çok yüksek 
seviyelere çıkarabiliriz. Birbirimizin far-
kına varma zamanı geldi.” 
MAİB’in 5 bini üretici-ihracatçı, 3 bini 
ise ihracatçı olmak üzere toplam 8 bin 

Rusya’da yayınlanan Komsomolskaya Pravda ve Kommersant gazeteleri ile birlikte Türk 
makine sektörünü tanıtan ekler dağıtıldı.
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firmayı temsil ettiğini söyleyen Sevda Kayhan 
Yılmaz, Rusya’nın hedef pazar olarak belir-
lendiğini, görevlerinin Türk ve Rus işadam-
larını buluşturmak olduğunu ve doğru ticaret 
yollarını işadamlarının bulacağına inandığını 
kaydetti. Yılmaz konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Rusya’yı seçmekteki temel nedenleri-
mizden biri, ekonomik anlamda zor günler 
yaşıyor olmanızdır. Bizler zor gün dostuyuz. 
Rus makine üreticileri doların bu denli yük-
selmesi ile maliyetlerini daha çok düşünmek 
zorunda. İşte bu noktada kalitemiz, uygun fi-
yatlarımız ve mesafe olarak yakınlığımız, Rus 
makine firmalarına ciddi avantajlar sunacak-
tır. Her kriz bir fırsat doğurma potansiyeline 
sahiptir ve bu yeni dönemi iyi analiz ederek 
iki ülkenin de kazanmasını sağlayabiliriz .”

“KALICI OLARAK RUSYA’DAYIZ”
MAİB ve MTG’nin Rusya’ya yönelik uzun so-
luklu bir çalışma başlattığını vurgulayan 
Sevda Kayhan Yılmaz; basın toplantıları, 
fuarlar, ticaret heyetleri ve diğer faaliyet-
lerle Rusya’da kalıcı olacaklarını söyledi. 
Türkiye’nin Rusya’daki bütün makine sektör 
ihtiyaçlarına yönelik üretim yapabilecek kabi-
liyeti olduğunu belirten Yılmaz, özellikle oto-
motiv, traktör ve tarım makineleri alanında 
analizler yaptıklarını ve çalışmaya buradan 

başlanabileceğini belirtti. Ayrıca sac işleme 
makineleri ve otomasyon alanlarının da de-
ğerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekle-
yen Kayhan, “Bu sektörler ancak başlangıç 
olabilir, Türk makine sektörünü tanıdığınızda 
‘Neden bu kadar yakın bir yere bakmamışız?’ 
diye şaşıracaksınız çünkü sektörümüz mü-
hendislik ve teknoloji alanında tahminleriniz-
den çok daha ileride” dedi. 

“RUSYA’NIN MAKİNE İTHALATINDAN 
YÜZDE 5 PAY ALMAYI HEDEFLİYORUZ”
Konuşmasında, Türkiye’nin 2003 yılında 3 
milyar dolar olan makine ihracatını 2014 se-
nesinde yaklaşık 15 milyar dolara yükselttiği-
ni belirten MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi 
Murat Gül, bu hızlı ivmeyi yakalayan sektörün 
gelecek 10 yıl içinde genel ihracattan yüzde 
20 pay almayı hedeflediğini sözlerine ekledi. 
Rusya’nın 57 milyar dolar değerinde maki-
ne ithal ettiğini, Türkiye’nin ise bu pastada-
ki payının sadece yüzde 1,3 olmasının ken-
dilerini buraya getiren ana etken olduğunu 
söyleyen Ferdi Murat Gül,  “Talep ve arzı bir 
araya getirmek bizim görevimiz. Rusya bugün 
ekonomik olarak sıkıntı çekiyor. Bu nedenle 
zor şartlara karşı çözüm sunan stratejiler 
geliştiriyoruz. İş adamlarımızı bir araya ge-
tirdiğimizde onlar doğru yolu bulacaktır. Bu 

Sevda Kayhan 
Yılmaz: “Rusya’yı 
seçmekteki temel 
nedenlerimizden biri, 
ekonomik anlamda 
zor günler yaşıyor 
olmanızdır. Bizler zor 
gün dostuyuz. Rus 
makine üreticileri do-
ların bu denli yüksel-
mesi ile maliyetlerini 
daha çok düşünmek 
zorunda. İşte bu nok-
tada kalitemiz, uygun 
fiyatlarımız ve mesafe 
olarak yakınlığımız,
Rus makine firmala-
rına ciddi avantajlar
sunacaktır.”
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işbirliğinden hem Rusya, hem Türkiye karlı 
çıkacaktır” dedi.

“TÜRKİYE SADECE TURİZM ÜLKESİ 
DEĞİLDİR”
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Akar 
da, Rusya’nın Türk makine sektörünün avan-
tajlarını fark etmesi için ilk temasları kur-
duklarını, projenin uzun yıllara devam et-

mesi için de gayretle çalışacaklarını söyledi. 
Türkiye’nin Rusya için sadece bir turizm ül-
kesi olmaması gerektiğini, makine sektörün-
deki gücünün de değerlendirilmesinin önem-
li olduğuna dikkat çeken Menderes Akar, 
“Dünyanın kullandığı teknoloji Türkiye’de 
de mevcut. Fiyatlarda sağladığımız avantaj 
sebebiyle de Rusya için fırsatlar sunuyoruz” 
dedi.

Rusya faaliyetleri kapsamında ulusal televizyon ve radyo kanallarına röportajlar verildi.

Ferdi Murat Gül:
“Rusya 57 milyar 
dolar değerinde 
makine ithal ediyor. 
Türkiye’nin bu 
pastadaki payının  
sadece yüzde 1,3
olması bizleri buraya 
getirdi. 2023 yılına 
kadar yüzde 5 pay 
almayı hedefliyoruz.”

Menderes Akar: 
“Dünyanın 
kullandığı teknoloji
Türkiye’de de 
mevcut. Fiyatlarda 
sağladığımız
avantaj sebebiyle de 
Rusya için fırsatlar
sunuyoruz.”
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MTG, TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ 
FUARINA KATILDI
Makine Tanıtım Grubu 10-12 Şubat tarihleri arasında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 
altıncısı düzenlenen Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarına info stand ile katıldı. 

Tü r k m e n i s t a n ’ ı n  b a ş k e n -
ti Aşkabat’taki Sergi Köşkünde 
10-12 Şubat tarihlerinde gerçek-
leştirilen ve Ekonomi Bakanlığı 
h i m a y e s i n d e  M i l l i  K a t ı l ı m 

Organizasyonu düzenlenen Türkmenistan 

Türk İhraç Ürünleri Fuarında MTG, info stand 
ile yerini aldı.  

160’A YAKIN TÜRK FİRMASI 
ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ
Sektörel Tanıtım Grupları ve 160’a yakın Türk 
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firmasının katıldığı fuarda, güvenlik sis-
temlerinden mobilya ve mobilya yan sa-
nayii ürünlerine, gıda, tarım ve ambalaj 
ürünlerinden tekstil malzemelerine ka-
dar birçok alanda faaliyet gösteren firma, 
ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Fuar sü-
resince MTG standında ise ziyaretçilere üye 
veri tabanını içeren CD, katalog, USB ile 
Makine Sanayi Sektör Platformu  (MSSP) 
üye bilgilerini kapsayan katalog dağıtıldı ve 
MTG’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi. 
MTG’yi temsilen fuara MTG Yönetim Kurulu 
Üyeleri Necmettin Öztürk, Tamer Güven, 
Mehmet Ağrikli ve Menderes Akar ile Orta 
Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel 
Sekreteri Özkan Aydın katıldı.
Türkmenistan Meclis Başkanı Akca 
Nurberdiyeva başta olmak üzere arala-
rında Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu 
Başkan Yardımcısı Raşid Meredov’un 
da bulunduğu çok sayıda üst düzey yet-
kili fuarın açılış töreninde hazır bulun-
du. Türkmenistan’daki yabancı mis-
yon şeflerinin de yoğun ilgi gösterdi-
ği fuara, Türkiye’den Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Adnan Yıldırım, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu katıldı. Fuarın açılışında ko-
nuşan Hisarcıklıoğlu, Berdimuhamedov’un 
başkanlığında Türkmenistan’ın dünya-
nın parlayan yıldızı olduğunu kaydetti. 
Uluslararası Para Fonu gibi dünya finans 
kuruluşlarının hazırladığı raporlarda, 
Türkmenistan ekonomisinin yüzde 9’un 
üzerinde büyüyeceğinin öngörülmesinden 
büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, bu fuarın Türkiye Ekonomi 
Bakanlığının düzenlediği altıncı fuar ol-
duğunu ve bugüne kadar gerçekleştirilen 
fuarlar arasında en yüksek katılımlı ve en 
büyüğü olduğunu belirtti.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhamedov 6. Türk İhraç Ürünleri 
Fuarına yönelik mesajında ise Türkiye’nin 
en büyük t icari  ortaklarından bi-
ri olduğunu söyledi. Türk şirketlerinin 
Türkmenistan’daki başarısından söz eden 
Türkmen lider, Türk firmalarıyla ortaklaşa 
olarak enerji, petrolgaz, inşaat, ulaştırma, 
tekstil, tarım ve diğer sektörlerde birçok 
projeye imza atıldığını hatırlattı. 

MTG’NİN ÇALIŞMALARI TAKDİR 
TOPLADI
Yoğun ilgi gören MTG standını fuar sü-
recince aralarında Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Adnan Yıldırım, İhracat Genel 
Müdürü Veysel Parlak ve Türkmenistan 
Ticaret Bakan Vekili Taganow Palwan 
Gylyçduryewiç bulunduğu çok sayıda kişi 
ziyaret etti.  
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Makine Tanıtım Grubu,
12-15 Şubat tarihleri arasında 

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 
düzenlenen WIN Metal İşleme 

Fuarına katılarak Türk makinecilerin 
yanında yerini aldı.
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Bu yıl 20’ncisi düzenlenen WIN 
Metal İşleme  Fuarı; me-
tal işleme, yüzey işleme ve 
kaynak teknolojileri alanla-
rında üretim yapan firmaları 

buluşturdu. MTG yurt dışı fuarlardaki-
ne benzer tanıtım faaliyetleriyle Türk 
makinecilerinin yanında olduğunu bir 
kez daha hissettirdi. Fuarın ana girişin-
de bulunan megabord, ziyaretçi servis 
alanındaki billboardları ve fuarda ziya-
retçilere yol gösteren mini guide’ların 
arka kapağında Türk makine sektörüne 

yönelik farkındalığı artırıcı MTG reklam-
ları yer aldı. Fuar kapsamında ayrıca 
Makine İhracatçıları Birliği tarafından, 
Tunus ve Rusya’dan firmaların katılımıy-
la organize edilen alım heyeti programı 
düzenlendi. Fuarda ayrıca “Safe@Work” 
adlı özel bölüm aracılığıyla iş sağlığı ve 
güvenliğine de dikkat çekildi.

FUARA 13 ÜLKEDEN 607 FİRMA 
KATILDI 
A l m a n y a ,  A v u s t u r y a ,  B i r l e ş i k 
Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, 

Danimarka, Fransa, Güney Kore,  
Hollanda, İngiltere, İtalya, Macaristan 
ve Türkiye’den 607 firmanın ürünlerini 
sergilediği fuar; 16 bin 602 metrekare 
kapalı alanda gerçekleştirildi. Almanya, 
İtalya ve Güney Kore’nin milli katılımla 
yer aldığı organizasyonu dört gün bo-
yunca yerli ve yabancı 29 bin kişi ziya-
ret etti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
Ekonomi Bakanlığı desteği ile gerçek-
leşen “Satın Alma Programı” kapsa-
mında Rusya, Tunus ve Özbekistan’dan 
gelen heyetler iş bağlantılarını pekiştir-
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di. Ayrıca, İran’dan gelen yedi farklı sektörel 
dernek temsilcisi de fuarı ziyaret ederek İran 
ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştir-
mek adına temaslarda bulundu. Ticaret oda-
ları ve diğer bileşenlerin işbirliğiyle fuara, 
Türkiye’nin her yerinden 40’tan fazla heyet 
katıldı.

FUAR KAPSAMINDAKİ ETKİNLİKLER 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Fuar süresince düzenlenen “Robot Zirvesi” ve 
“Safe@Work” etkinlikleri de ziyaretçilerden 
yoğun ilgi gördü. Robot Zirvesi’nin sergi ala-
nında endüstriyel robot kolları örnekleri ser-
gilenirken düzenlenen forumlar kapsamında 
da, imalat sektöründe robot uygulamalarının 
verim ve üretkenlik açısından önemi vurgu-
landı. Diğer yandan mesleki cilt koruma, ma-
kine güvenliği uygulamaları ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nda yasal sorunlar gibi çe-
şitli konular “Safe@Work Forumunda” ele alın-
dı. Hannover Messe Bileşim Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander Kühnel etkinlikle ilgili ola-
rak şunları paylaştı: “Bu yıl fuar çatısı altında 
“Safe@Work” ve “Robot Zirvesi” etkinliklerini 
de düzenlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Bu özel bölümlerle sektöre yönelik kapsamlı 
teknik bilgi aktarımı için bir araç oluşturmayı 
amaçladık. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusu bizim için çok önemli, zira metal/makine 
sektörü iş kazalarının en sık meydana geldiği 
sektörler arasında yer alıyor. Bu kazaları ön-
lemek amacıyla 2012 yılında yeni İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu hazırlandı ve yürürlüğe girdi. 
Bu kanun Türkiye’nin bu sektörü genişletme 
ve dünya standartlarıyla uyumlu hale getirme 
konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.  Biz 
de “Safe@Work Forumu” ve sergi alanıyla bu 
sürece katkıda bulunmayı amaçladık. Olumlu 
geri bildirimler neticesinde Hinte GmbH ve 
ISAG (İSG Profesyonelleri Derneği) ile işbirliği 
içinde, bir sonraki yıl da bu etkinliği gerçekleş-
tirme konusunda hemfikiriz.”
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“WIN Fuarı, yeni iş fırsatlarını de-
ğerlendirmek ve müşterilerle bir 
araya gelmek için uygun bir ortam 
sağlıyor. Sektörde yatırımların de-
vam ettiğini ve firmalarımızın re-
kabet gücü ile kalitesinin her ge-
çen yıl daha da arttığını görüyoruz. 
Firmamız da bu fuar çerçevesinde 
yeni ürünlerini sergileme fırsatı 
buldu. Genel itibariyle yurt dışından 
gelen ziyaretçilerin de sayısının faz-
la olduğu iyi bir fuar geçirdik.”

“Türk makinesinin marka değerini ar-
tıran çalışmalara imza atan MTG’nin 
tanıtımları bizleri daima mutlu ediyor.”

HAYRETTIN CANSIZ
CANSA MAKINE
GENEL MÜDÜRÜ

“MTG İLE MARKA 
DEĞERİMİZ 

YÜKSELİYOR”

“MTG, SEKTÖRÜN SESİNİ DÜNYAYA 
DUYURUYOR”

“MTG, MAKİNECİLERİN YANINDA”

“Sektörümüzün WIN Fuarı gibi önemli orga-
nizasyonlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Fuar, makine üreticilerine pazar olanakla-
rı ve tanıtım fırsatı sunuyor. Yeni ürünleri-
mizi de sergileme fırsatı bulduğumuz WIN 
Fuarı boyunca yoğun bir ilgiyle karşılandık. 
Önümüzdeki yıllarda da faaliyet gösterdiğimiz 
alana yönelik tüm önemli organizasyonlarda 
yer almaya devam edeceğiz.”

“MTG, sektörün sesini tüm dünyaya duyuran ol-
dukça önemli bir kurum. Gücünü daha artırıp etki 
alanını genişletebilmesi için, makine sektöründe 
faaliyet gösteren tüm paydaşlarca desteklenmeli. 
MTG’nin güçlenmesi, Türk makine sanayisine can 
veren makinecilerin güçlenmesi anlamını taşıyor.”

“Yeni ürünlerimizi tanıtmak ve yeni müşteri-
lerle tanışmak amacıyla WIN Fuarına katıldık. 
Faaliyet gösterdiğimiz sektöre yönelik, yıl 
içinde düzenlenen çok sayıda organizasyonda 
yeni ürünlerimizle yer alıyoruz. İlk günlerde 
ziyaretçi sayısı biraz daha az olsa da hafta so-
nu bir yoğunluk yaşandı. İlerleyen yıllarda da 
bu platformda yer almaya devam edeceğiz.”

“Türk makinesi imajının oluşturulmasında MTG’nin 
reklam kampanyalarının büyük bir rol üstlendiği-
ni düşünüyorum. MTG, yurt içinde ve yurt dışında 
düzenlenen pek çok önemli organizasyonda Türk 
makinecilerinin yanında yer alıyor. MTG’nin başarılı 
çalışmaları artarak devam etmelidir.”

IBRAHIM HARMAN
AKYAPAK
SATIŞ DIREKTÖRÜ

ISMAIL UZGIDIŞ
ERMAKSAN
SATIŞ YÖNETICISI
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“Mevcut müşterilerimizle yeniden 
temas kurmak, yeni müşteriler ka-
zanmak ve üretim teknolojimizde 
ulaştığımız son noktayı ürünleri-
miz aracılığıyla sektöre göstermek 
için WIN Fuarına katılıyoruz. Fuar, 
hafta sonuna göre hafta içi daha 
sakin geçti. Ülkemizin metal işle-
me sektöründe artık çok önemli 
bir konumda yer aldığını düşünü-
yorum. Sektörde faaliyet gösteren 
nerdeyse tüm firmaların ürün ve 
üretim teknolojilerini nasıl yenile-
diğini fuar organizasyonlarında çok 
net bir biçimde görebiliyorsunuz. 
MVD olarak her yıl yeni ürünlerimiz 
ve teknolojimizle fuarda yer alma 
arzusundayız.”

“Teknoloji lideri olarak tanımlanan pek 
çok ülkenin artık Türk makinelerini da-
ha fazla tercih ettiğini görüyoruz. Türk 
makinesinin elde ettiği bu başarıda 
MTG’nin katkısı büyük. Kaliteli makine 
imal edip tanıtımını da başarıyla yapan 
bir ülke olduğumuzu MTG tüm dünya-
ya gösteriyor.”

MUSTAFA ŞAHIN
MVD MAKINA
SATIŞ KOORDINATÖRÜ

“KALİTELİ 
MAKİNE 

ÜRETTİĞİMİZİ 
DÜNYAYA KABUL 

ETTİRDİK”

“ALIM HEYETİ ORGANİZASYONLARI 
DÜZENLENMELİ”

“MTG ETKİ ALANINI
GENİŞLETMELİ”

“WIN Fuarı, yurt dışından ziyaretçilerin de ilgi 
gösterdiği uluslararası nitelikte bir organi-
zasyondur. Fuar süresince yoğun bir ziyaretçi 
ve müşteri ilgisiyle karşılaştık ve bu anlamda 
başarılı bir fuar süreci geçirdiğimizi düşünü-
yorum. Sektörün köklü kurumlarından biri 
olan firmamız yakın zamanda Avrupa’da yeni 
bir merkez açarak Almanya ve çevre ülkele-
re bu merkez üzerinden ürün ve hizmetleri-
ni ulaştıracak. 2014 yılı firmamız açısından 
oldukça başarılı geçti. Üçüncü fabrikamız da 
yakın bir zaman içinde faaliyete geçecek.  

“MTG’nin çalışmalarının Türk makine sektörün 
başarısında pay sahibi olduğunu düşünüyorum. 
Reklam ve tanıtıma yönelik başarıyla ürettiği pro-
jeler, birçok noktada karşımıza çıkıyor. Söz konusu 
çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğine ina-
nıyorum. Bu noktada müşteri ve firma buluşmaları 
ile alım heyeti organizasyonları gibi çalışmalara da 
önem vermesi bizleri daha da memnun edecektir.”

“WIN Fuarına gösterilen ilginin önceki yıllara 
oranla azaldığını gözlemliyorum. Bu yıl ya-
bancı katılımcı ve ziyaretçi sayısı da bir hayli 
az. Tüm bunlara rağmen sektördeki firmala-
rın alıcılarla doğrudan temas kurması adına 
fuarların gayet önemli organizasyonlar oldu-
ğunu düşünüyorum. Bundan sonra da fuarda 
yer almaya devam edeceğiz.”

“MTG, bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdiği 
reklam ve tanıtım kampanyalarının yanında etki 
alanını genişleterek ağırlıklı olarak yabancı alım 
heyeti organizasyonları gibi faaliyetlere yönelmeli.”

MEHMET NACI ŞENSOY
YILMAZ REDÜKTÖR
MAKINE MÜHENDISI

MEHMET YIKILMAZ
GÜRALP VINÇ
PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ
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“WIN Fuarı firmamızın yurt için-
de katıldığı tek organizasyondur. 
Potansiyel müşterilere topluca 
ulaşabildiğimiz bir platform olduğu 
için burada yer almak bizim için ol-
dukça önemli. Bu yılki fuarın özel-
likle güç aktarımı alanında faaliyet 
gösteren tüm üreticiler ve bu ko-
nuda ne aradığını bilen profesyonel 
ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 
bir organizasyon olduğunu düşü-
yorum. Fuarda yeni ürünlerimizi de 
tanıtma fırsatı yakaladık. 2015 yılına 
firma olarak gayet iyi başladık. Yeni 
ürünlerimizden aldığımız olumlu 
geri dönüşlerle sektördeki başarı-
mızı artırarak devam ettirmek için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“Türk makine sektörünün kalitesini 
yansıtan tanıtım çalışmalarının etki-
li ve önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bu yönüyle MTG’yi tebrik ediyorum. 
MTG’nin Türk makinesine ve ekonomi-
sine sağladığı faydanın devam etmesini 
diliyorum.”

ÖNDER BOZAY
ZET REDÜKTÖR
PROJE VE AR-GE MÜDÜRÜ

“MTG, 
SEKTÖRÜNÜN 

KALİTESİNİ 
YANSITIYOR”

“MTG BİZLERE GÜÇ VERİYOR”

“MTG’NİN ÇALIŞMALARIYLA TÜRK 
MAKİNELERİNE GÜVEN ARTTI”

“WIN, metal ve makine sektörü açısından ol-
dukça yüksek prestije sahip önemli bir fuar. 
Farklı ülkelerden gelen birçok ziyaretçiyle 
tanışma fırsatımız oldu. Burada yeni ürünle-
rimizi potansiyel müşterilerimizin beğenisine 
sunarken aynı zamanda diğer üreticilerin ya-
kaladığı seviyeyi de birebir görme imkanımız 
oluyor. Genel olarak başarılı bir fuar süreci 
geçirdik ve iyi bir satış grafiği yakaladık.”

“MTG, Türk makine sektörünün tanıtımı için 
uzun zamandır yoğun bir çaba harcıyor. Bizler de 
bu tar çalışmalar sayesinde kendimizi daha iyi ve 
daha güçlü hissediyoruz. Yabancı ziyaretçilerin ve 
katılımcıların da ilgi gösterdiği bu taraz fuarlarda 
MTG’nin de olduğunu bilmek sevindirici.”

“Fuarın, sektörde faaliyet gösteren firmalar 
açısından uluslararası bir öneme sahip oldu-
ğunu düşünüyorum.  Dolayısıyla WIN, olduk-
ça değerli bir buluşma adresi. Bu yılki fuara 
özellikle yurt dışından çok sayıda ziyaretçi 
ağırladık. Almanya’dan, Arap ülkelerinden 
ve İran’dan gelen çok sayıda potansiyel müş-
teriyle başarılı görüşmeler gerçekleştirdik. 
Fakat fuar bu yıl, önceki senelere göre bi-
raz daha sönük geçti. Firma olarak hem es-
ki müşterilerimizle tekrar bir araya gelmek, 
hem de potansiyel müşterilerle temas kur-
mak için önümüzdeki yıllarda da burada ol-
mayı sürdüreceğiz.” 

“MTG’nin reklam çalışmalarının, yurt içi ve ge-
rek yurt dışı her platformda oldukça önemli bir 
etki uyandırdığına inanıyorum. Türk makineleri-
nin fark edilip görünür hale gelmesi için son de-
rece önemli bir görev yapıyor. Tüm dünyada Türk 
makinelerine duyulan ilgi ve güvenin artmasında 
MTG’nin payı çok büyük.”

ORHAN AKSU
TOSKAR
BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU

RECEP AKBAŞ
ŞAHINLER
TEKNIK SERVIS MÜDÜRÜ

54

ŞUBATGÜNDEM



“WIN Fuarı sektörde ciddi alıcıları 
ve satıcıları buluşturan çok önemli 
bir fuar. Bu açıdan bizler de burada 
olmayı önemsiyor ve faydalı buluyo-
ruz. Sektörün en köklü firmaların-
dan biri olarak müşteri profilimizi 
daha da geliştirmek, yeni ürünle-
rimizin tanıtımını yapmak ve her 
zaman burada olduğumuzu vurgu-
lamak için fuardaki yerimizi aldık. 
Başarılı bir fuar süreci geçirerek 
beklediğimiz ilgiyle karşılaştık.”

“MTG, Türk makine sektörünün güç-
lü yapısını her platformda tüm dünya-
ya gösteren başarılı çalışmalara imza 
atıyor. Bu konuda atılan adımların 
firmalarımız ve genel anlamda sektö-
rümüz için olumlu etkiler yarattığına 
inanıyorum.”

SERKAN EROL
DURMAZLAR
ISTANBUL SATIŞ YÖNETICISI

“MTG, TÜRK 
MAKİNE 

SEKTÖRÜNÜN 
GÜÇLÜ YAPISINI 
GÖSTERİYOR”

“MTG FAYDA ÜRETİYOR”

“MTG, VERİMLİ ÇALIŞMALAR 
GERÇEKLEŞTİRİYOR”

“Marka bilinirliğimizi artırmak, eski müşteri-
lerimizle bir araya gelmek ve yeni müşteriler 
edinmek için WIN Fuarına katıldık. İlk günler 
durgun geçse de, hafta sonuna doğru ziya-
retçi sayısı arttı. Yabancı müşterilerin de ilgi 
gösterdiği başarılı bir fuar dönemi geçirdik. 
Gelecek yıllarda da WIN Fuarında yer almaya 
devam edeceğiz.”

“MTG, sektörün sesini duyuran yegane kurum. 
Gücünü artırıp etki alanını daha da genişlete-
bilmesi için, makine sektörünün tüm paydaşları 
tarafından desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla 
MTG’nin güçlenmesi, sanayiye can veren maki-
necilerin güçlenmesi anlamına geliyor. MTG’nin 
tanıtım kampanyalarının Türk makine sektörü için 
yüksek fayda ürettiğini düşünüyorum.”

“Fuar için öngörülen süre bence çok kısaydı. 
Fuarın zamanlamasının da hatalı olduğunu 
düşünüyorum. Tüm bu etkenler dolayısıyla 
bu yılki WIN Fuarı geçen yıllara kıyasla da-
ha sönük ve durağan geçti. WIN, firmamız 
için bir prestij fuarı olma özelliğine sahip. 
Bayilerimizin yanı sıra potansiyel müşte-
rilimizle de iletişim kurma imkanına sahip 
oluyoruz.”

“Türkiye artık hemen her sektörün ihtiyaç duy-
duğu makineyi üretebilen bir ülke. Bu kapsamda 
MTG de, Türk makinelerinin ulaştığı bu gelişmiş-
lik düzeyinin tüm dünyaya anlatılması kapsamın-
da oldukça verimli reklam ve tanıtım çalışmaları 
gerçekleştiriyor.”

SELDA DALFIDAN
CESAN
SATIŞ UZMANI

ZAFER UYARAN
BOMAKSAN
SISTEM SATIŞ UZMANI
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PAGDER’İN SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESİNE 
DESTEK ARTIYOR
“Yuvaya Dönüşen Plastikler” kampanyasını 2015 yılına taşıyan Plastik Sanayicileri Derneği 
(PAGDER), sosyal sorumluluk projesine kamuoyunun dikkatini çekmek için çevre ve hayvan 
dostlarını bir araya getiren özel bir gece düzenledi.

Sokak hayvanlarının yaşam ko-
şullarını iyileştirmek hedefiyle 
PAGDER tarafından yürütülen 
“Yuvaya Dönüşen Plastikler” 
sosyal sorumluluk kampan-

yası, hayvanseverlerden büyük ilgi gö-
rüyor. Kampanya kapsamında plastik 
atıklar, geri dönüşüm çalışmalarıyla 
hayvanlar için sıcak yuvalara dönüştü-
rülüyor. Geniş katılımıyla dikkat çeken 
“Yuvaya Dönüşen Plastikler” sosyal so-
rumluluk projesi, ikinci yılında etkisini 
artırıyor. Kampanyaya daha fazla destek 
sağlamak için 13 Şubat’ta düzenlenen 
geceye devlet protokolü ve yerel yöneti-
cilerin yanı sıra, iş, medya ve sanat dün-
yasından isimler katıldı. Gecede Makine 
İhracatçıları Birliğini ise Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu 
temsil etti.

PAGDER’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE 
ATIK PLASTİKLER YUVAYA 
DÖNÜŞÜYOR 
Toplanan atık plastiklerin geri dönü-
şüm çalışmalarıyla soğuğa ve yağmura 
dayanıklı, ahşaba göre daha kolay te-
mizlenebilen kulübelere dönüştürül-
düğü ve sanatçı Mirkelam’ın gönüllü 
kampanya elçiliğini üstlendiği “Yuvaya 
Dönüşen Plastikler” projesinde, kam-
panya fotoğraflarını ise fotoğraf sanat-
çısı Mehmet Turgut çekti. Sunuculuğunu 
Ece Vahapoğlu’nun yaptığı gecede; 
Mirkelam ve 2014 yılının gönüllü pro-
je elçisi olan Tuna Arman’ın yanı sıra 
Sibel Tüzün, Elif Turan, Gülçin, Mehtap 
Meral, Mine Çayıroğlu, Selen Erkmen, 
Mehmet Turgut, Süheyl Atay, Seda 
Akgül, Doğa Konakoğlu, Didem Soydan, 
Elif Tanrıverdi, Emel Kurhan, Esin 

Yağmurdereli, Aybike Esin Tumluer de 
yer alarak kampanyaya destek verdi. 
Gecede, kampanyanın sürdürülebilirliği-
ni sağlayacak her kuruma ve her bireye 
destek olma çağrısı yapıldı. Sponsorlar 
arasında yer alan Hepsiburada.com, ge-
cenin katılımcılarına pet shop kategorisi 
alışverişlerinde kullanabilmeleri için he-
diye çekleri verdi ve kampanyaya katkıda 
bulunmaya davet etti.

“PLASTİK ATIKLARIMIZI ÜLKE 
EKONOMİSİNE KAZANDIRALIM”
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Semerci, gecede yaptığı konuş-
mada, plastik atıklar dahil tüm atıkları 
çöpe, çevreye atmak yerine kaynağında 
ayrıştırma alışkanlığı kazanmanın öne-

mine değindi. Hüseyin Semerci, “Plastik 
atıklarımız ülke ekonomisine kazandı-
rarak ekonomik ve çevresel değerleri-
mizi koruyalım. Tüm bu kazançları sağ-
larken de önemli sosyal sorunlarımız-
dan biri olan sokak hayvanlarını sıcak 
bir yuvaya kavuşturalım. Unutmayalım 
ki her atık plastik, bir cana sıcak bir 
yuvanın tuğlası olacak” dedi. Semerci, 
ülkemize, çevreye ve sahipsiz sokak 
hayvanlarına fayda getirecek tüketici-
lerin sorumluluk paylaşımını esas alan, 
sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi-
nin kurulmasına katkıda bulunmayı bu 
projenin öncelikli ülke genelinde yayıl-
ması için tüm halkın yanı sıra özellikle 
belediyelere büyük görev düştüğünü 
vurguladı.
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MTG, MASCHINENMARKT’IN
120. YAŞ KUTLAMASINDAYDI

Makine Tanıtım Grubu (MTG), Almanya’nın ilk makine sanayi dergisi olarak kabul edilen 
MM MaschinenMarkt Dergisinin 120. yılını kutladığı etkinliğe katıldı.

Vogel  Medya Grubu bünye-
sinde yayın hayatını sürdü-
ren ve Almanya’nın ilk ma-
kine sanayi dergisi olan MM 
MaschinenMarkt’ın 120. yılı gör-

kemli bir etkinlikle kutlandı. Vogel Convention 
Center Würzburg’ta düzenlenen ve 200 seçkin 
davetlinin katıldığı gecede, MTG’yi temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz 
hazır bulundu. 

ALMAN MAKİNE SANAYİSİNİN TARİHİNE 
TANIKLIK ETTİ
Alman makine sanayisinin geçirdiği tarihi sü-
reçlere eşlik eden derginin kutlama gecesin-
de, 12 şirkete endüstride yarattıkları devrim 
sebebiyle ödül verildi. Gösteri merkezinde yer 
alan sergide Alman makine sanayisinin tarih-
sel gelişimi, 12 objeyle davetlilere sunuldu. 

MTG’NİN ALMANYA FAALİYETLERİ 2015 
YILINDA DA SÜRECEK 
Kutlama gecesi öncesinde Sevda Kayhan 
Yılmaz ve MTG Almanya Danışmanı Ahmet 
Yılmaz, Vogel Medya’yı ziyaret etti. Gruba 
bağlı farklı dergilerin editörleri ile bir araya 
gelen MTG temsilcileri, Türk makine sanayi-

sine yönelik röportajlar gerçekleştirildi. 2015 
yılında MTG’nin Almanya basın kampanyaları 
çerçevesinde Vogel Medya’nın önemli dergi-
leri olan MM MaschinenMarkt, Blechnet ve 
Konstruktionpraxis’te, Türk makine sektörüy-
le ilgili tanıtım yazıları ve reklam çalışmaları 
yayınlanacak.

Sevda Kayhan Yılmaz, Vogel Medya’nın Kurucusu
Carl Gustav Vogel’in kullandığı çalışma masasında
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Fransa’da düzenlenen Sima Fuarına 
ilk kez katılan Makine Tanıtım Grubu, 

alt sektörleri ihtisas fuarlarında 
desteklemeyi sürdürüyor. MTG, 

tarım makineleri alanında en önemli 
uluslararası etkinliklerden biri kabul 

edilen Sima Fuarındaki tanıtım 
çalışmalarıyla ziyaretçilerin dikkatini 

yine Türk makinelerinin üzerine 
çekmeyi başardı.
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MTG, 22-26 Şubat tarihleri ara-
sında Fransa’nın Paris şehrinde 
düzenlenen ve tarım makineleri 
sektörü açısından dünyanın en 
prestijli organizasyonlarından 

biri kabul edilen SIMA Uluslararası Tarım ve 
Hayvancılık Fuarına katıldı. Makine alt sektör-
lerini ihtisas fuarlarında desteklemeyi sürdü-
ren MTG’nin davetlisi olarak Türk Tarım Alet 
ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) 
ve Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği 
(POMSAD) yetkilileri de fuarda yerini aldı. 1922 
yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen SIMA 
Fuarında bu sene Türkiye, 23 üretici firmayla 
temsil edildi. 270 bin metrekarelik kapalı alan-
da 42 ülkeden 1740 firmaya ev sahipliği yapan 
fuarı 123 farklı ülkeden 238 bin kişi ziyaret et-
ti. Fuar süresinde sergilenen 600’e yakın yeni 
ürün ve teknolojiye ise ziyaretçiler yoğun ilgi 
gösterdi.

MTG, SIMA FUARINA İLK KEZ KATILDI
MTG, 76 yıllık geçmişi olan SIMA Fuarında bu 
yıl ilk kez katılımcı olarak yer aldı. 72 met-
rekarelik standıyla dikkatleri üzerine çeken 
MTG, Almanya’da düzenlenen Agritechnica 
ve İtalya’da gerçekleştirilen EIMA fuarların-
dan sonra tarım makineleri sektörüne yönelik 
üçüncü büyük organizasyonda da Türk maki-

necilerini yalnız bırakmadı. Etkinlik kapsa-
mında sektörlerini temsilen TARMAKBİR Dış 
İlişkiler Sorumlusu Baran Eriş ile POMSAD 
Genel Sekreteri Gökhan Sezer Türktan MTG 
standında hazır bulundu.     

MTG’NİN TANITIM ÇALIŞMALARI 
BAŞARILI BULUNDU
SIMA Fuarındaki reklam ve tanıtım çalışmala-
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rı kapsamında MTG, tarım makineleri sektö-
rü için hazırlattığı, ilk çağlardan bugüne Türk 
makine sektörünün ulaştığı seviyeye dikkat 
çekmeyi amaçladığı ilanları kullanmayı tercih 
etti. Fuar alanının girişinde farklı hollerde ser-
gilenen Fransızca ilanlar geniş kitlelere ula-

şarak Türk makinelerine yönelik farkındalığın 
artırılmasına katkıda bulundu. Fuar katılımcısı 
olan Türk firmaları ise MTG’nin yoğun reklam 
kampanyasından gurur duyduklarını ve rek-
lamlar sayesinde kendilerine olan ilginin ar-
tığını dile getirdi. İlan çalışmalarına ek olarak 

MTG, POMSAD 
ve TARMAKBİR 
logosu taşıyan 
ilanlar fuarın 
farklı alanlarında 
dikkatleri Türk 
makinesinin üzerine 
çekti.
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fuar standında ziyaretçilere MTG, TARMAKBİR 
ve POMSAD tarafından sektörleri ve üyeleriyle 
ilgili bilgileri içeren katalog, CD, USB bellek 
gibi basılı ve dijital dokümanlar da dağıtıldı. 
Ayrıca MTG, fuara katılan Türk firmalarının 
sektörlerini ve fuardaki yerlerini belirten bir 
broşür de hazırladı. Fuar çalışmaları kapsa-
mında Tarım Ekipmanları Üreticileri Birliğinin 
(AXEMA) temsilcileriyle bir araya gelen MTG 
yetkilileri, Türk makine sektörünün genel ya-
pısı ve üretim potansiyeliyle ilgili bilgi verdi. 
SIMA Fuarı kapsamında MTG standı yerli ve 
yabancı çok sayıda misafiri ağırladı. MTG’yi 
fuarda yalnız bırakmayan Paris Başkonsolosu 
İhsan Emre Kadıoğlu ve Ticaret Müşaviri Müge 
Varol, MTG yetkilileriyle stantta bir araya gel-
di. Heyet daha sonra Türk katılımcıların sergi 
alanlarını ziyaret etti. 
2013 yılında düzenlenen SIMA Fuarında 13 olan 
Türk katılımcı sayısı bu yıl 23’e yükseldi. Türk 
firmaların 17’si etkinlikte milli katılım organi-
zasyonuyla yerini alırken toplamda 427 metre-
karelik sergi alanında tanıtım gerçekleştirdi. 
Türk tarım makineleri sektörünün farklı alan-
larında üretim yapan firmaların yeni ürün ve 
teknolojilerini sergiledikleri etkinlikte MTG’nin 
yanlarında olduğunu hissettirmesini memnu-
niyetle karşıladıklarını belirtti. MTG tarafından 
fuar kapsamında verilen ilanların son derece 
önemli olduğunu vurgulayan firma yetkilileri, 
algının olumlu yönde şekillendirilmesine katkı 
sağladığını söyledi. MTG’nin standının tasarı-
mını beğendiklerini de aktaran Türk katılımcı-
lar, özellikle ihracat ile ilgili hususlarda MTG 
standının bir danışma noktası olduğunu ifade 
etti. MTG, POMSAD ve TARMAKBİR gibi sektör 
yapılanmalarının yurt dışı fuarlara katılması-
nın Türk makine sektörünün imajı açısından 
son derece önemli olduğunu belirten Türk 
katılımcılar, bu çalışmaların sürdürülmesine 
yönelik beklentilerini iletti.
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“ÜYELERİMİZ FUARDAN MEMNUN 
AYRILDI”

“MTG’NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ”

“SIMA Uluslararası Tarım Makineleri ve 
Hayvancılık Fuarı, Almanya’da düzenlenen 
Agritechnica ve İtalya’da düzenlenen EIMA fu-
arlarından sonra tarım makineleri endüstrisi-
nin Avrupa’daki en büyük üçüncü organizasyonu 
olarak kabul ediliyor. Fuar, Avrupa ve dünyanın 
diğer bölgelerinden profesyonellerin yanı sıra 
özellikle Afrika Kıtası’ndan ziyaretçilerin yoğun 
ilgi göstermesi nedeniyle önemini artırıyor. 
Fuarda Türkiye’den geçen yıla göre daha fazla 
firmanın katıldığını, sergi alanlarının birkaç is-
tisna hariç küçük olduğu, katılımcıların genel 
olarak gördükleri ilgiden ve ziyaretçilerle yap-
tıkları iş görüşmelerinden memnun olduklarını 
gözlemledik. Afrika pazarından gelen ziyaretçi 
sayısı ise beklentimizin çok altında kaldı. Bu açı-
dan SIMA Fuarı beklentilerimizi karşılamaktan 
uzaktı. Katılımcılar bakımından ise fuarın zengin 
olduğu, gerek uluslararası katılımcılar gerekse 
ürün çeşitliliği açısından tatmin edici geçtiği 
söylenebilir.”

“MTG ile tarım makineleri sektörüne yönelik fuarlara 
birlikte katılmayı sürdürüyoruz. Her platformda ger-
çekleştirdiği başarılı tanıtım çalışmalarıyla Türk maki-
ne sektörünün prestijini yükselten MTG, SIMA’da da 
Türk makinecilerinin yanında olduğunu hissettirdi.”

Fransa ve AB pazarındaki mevcut müşteri-
lerle yeniden iletişim kurmak, yeni müşteri-
ler kazanmak ve ürünlerimizin uluslararası 
alanda tanıtımını yapmak için SIMA Fuarına 
katıldık.  Ürünlerimizle farklı sektörlere hiz-
met sunuyoruz. SIMA Fuarı firmaların bek-
lentilerine cevap bulduğu bir organizasyon. 
Başarılı bir fuar geçirdiğimize inanıyorum. 
Alacağımız geri dönüşler firmamız açısından 
faydalı olacaktır. 

“MTG’nin ilan çalışmalarıyla farklı ülkelerdeki 
fuarlarda karşılaşıyoruz. SIMA Fuarı özelinde de 
başarılı tanıtım çalışmaları gerçekleştirdi. Makine 
sektörünün farklı alanlarında üretim yapan fir-
malar için ayrım yapmaksızın harcanan bu çabayı 
takdirle karşılıyorum.”

BARAN ERIŞ 
TARMAKBIR
DIŞ ILIŞKILER YETKILISI

CAN IMZALI
ÖZKAN DEMIR ÇELIK
SATIŞ SORUMLUSU
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“Firmamız Kahramanmaraş’ta çift-
lik ekipmanları üretiyor. Hollanda, 
Belçika, Almanya, Türkmenistan 
ve Azerbaycan’ın aralarında bulun-
duğu ülkelere ihracat yapıyoruz. 
Amacımız ihracat ağımızı genişlete-
rek dış pazarlara daha fazla açıla-
bilmek. SIMA Fuarında gördüğümüz 
ilgiden memnunuz. Ziyaretçiler 
Türk ürünlerine ve firmalarına son 
derece ilgili. Beklentilerimize cevap 
bulduk. Bu tip uluslararası fuarlara 
katılmayı sürdüreceğiz.” 

“Tanıtıma yönelik hazırlanan ilan ça-
lışmalarının Türk makinesine yönelik 
farkındalığı artırdığını düşünüyorum. 
MTG gibi Türk üreticisini doğru ifa-
de eden kurumlarımız olduğu için çok 
şanslıyız.”

ESRA YILDIZ
MARKIM
SATIŞ PAZARLAMA 
SORUMLUSU

“MTG, TÜRK 
ÜRETİCİSİNİ 

DOĞRU İFADE 
EDİYOR”

“İKİLİ GÖRÜŞME İMKANLARI 
YARATILMALI”

“MTG İLANLARININ ETKİSİ BÜYÜK”

“Kuzey Afrika’yı firmamız açısından en önem-
li pazar alanı olarak görüyoruz. Bu bölgeden 
gelecek müşterilerimizle temas kurmak ve 
ihracatımızı geliştirmek açısından fuarın ya-
rarlı olduğunu düşünüyoruz. Kuzey Afrika’nın 
büyük bölümüne hizmet veriyoruz. 42 ülkeye 
ihracat yapıyor, ihracat potansiyelimizi de her 
geçen yıl daha da geliştiriyoruz. 2014 yılını 
beklentilerimiz doğrultusunda geçirdik. 2015 
yılından umutluyuz. SIMA Fuarı katılım aşa-
maları çok zorlu geçen bir fuar. Bu nedenle 
gelecek yıl katılmayı düşünmüyoruz.”

“MTG’nin tanıtım ve reklam çalışmalarının öne-
mi yadsınamaz fakat firmalarla iki görüşme fır-
satlarının geliştirilmesinin sektörümüz açısından 
daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.  Kimlere 
hitap edildiği ve ne için hitap edildiğinin direkt 
üreticiler tarafından anlatılabilmesi çok önemli. 
Ürünlerimizi tanıtıp pazarlayabilmek için önce 
kaliteli ürün sunmalıyız. Kalite standartlarımızın 
yerleşmesi için çalışmalar yapmalıyız.”

“SIMA Fuarına ilk katılımımızda nabız yokla-
mayı amaçladık. İlerleyen yıllarda markamızı 
uluslararası platformda tanıtmak ve ihracat 
yelpazemizi genişletmek adına daha farklı 
çalışmalar yapmayı planlıyoruz. 40’tan fazla 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuzey Afrika firma-
mızın faaliyet gösterdiği pazarlar arasında yer 
alıyor. Fakat bu fuarda hedeflediğimiz pazar-
dan ziyaretçilerin katılımını yetersiz bulduk. 
Fuarda beş farklı ürünümüzü sergiledik. 
Kurduğumuz temasların olumlu sonuçlan-
masını umut ediyoruz.”

“MTG’nin reklam çalışmaları özellikle uluslararası 
platformlarda oldukça etkili oluyor. Birçok yurt dışı 
bayimiz Türk makinesine yönelik ilan çalışmalarını 
başarılı bulduklarını iletti. Tanıtımlardan sonuç 
alabilmek için sürekliliği sağlamamız ve önemli et-
kinliklerin tamamında yerimizi almamız gerekiyor.”

CEMIL KIR
ENKA TARIM VE  HAYVANCILIK 
ŞIRKET ORTAĞI

ERSIN TÜRKMEN
ÇELIKEL TARIM MAKINELERI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
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SIMA’nın, tarım makineleri ve ye-
dek parçaları üzerine ciddi bir fu-
ar olmasının yanı sıra Fransa’nın 
bu organizasyon için çok ideal bir 
ülke olduğunu düşünüyorum. Eski 
müşterilerimizle yeniden kontak 
kurmanın dışında yeni müşterilerle 
iletişime geçebiliyoruz. Teknolojik 
gelişmeleri takip etmek ve pazarı 
daha iyi tanımak açısından fuarı et-
kili buluyorum. Firmamız yüzde 60 
ihracat profiline sahip. Dolayısıyla 
pazar ağımızı genişletmek için bu 
fuar son derece önemli.

“Türk makinesine olan güveni istedi-
ğimiz düzeye çekebilmek için kaliteye 
daha çok önem vermemiz gerekiyor. 
Türk firmalarının özellikle yurt dışı 
tanıtımında MTG’nin çalışmalarını 
faydalı buluyorum. Ürettiğimiz ürünün 
kaliteli olmasının yanı sıra tanıtımının 
da pazarlamada önemli rol oynadığını 
düşünüyorum.”

FERHAT TAN
TAN KAUÇUK
GENEL MÜDÜR

“TANITIMSIZ 
PAZARLAMA 
YAPILAMAZ”

“YABANCILAR TÜRK ÜRÜNLERİNE 
DEĞER VERİYOR”

“SEKTÖRÜMÜZÜ EN İYİ ŞEKİLDE 
TEMSİL ETTİK”

“Yeni müşterilerle iletişim kurmak ve bu böl-
geye yönelik ihracatımızı artırmak için fuara 
katıldık. Afrika bölgesinden gelecek ziyaret-
çiler hedef kitlemizi oluşturduğu için daha 
yakın işbirlikleri kurarak hem bayilik ağımızı 
genişletmeyi, hem de müşteri sayımızı artır-
mayı amaçlıyoruz. Yurt içi pazarda yabancı 
markalar rağbet görmesine karşın yurt dışın-
da Türk ürünlerine gösterilen ilgiden mem-
nunuz. Yabancı müşteriler ürünlerimize daha 
fazla değer veriyor. Yerli üreticiler olarak ka-
lite ve fiyat dengesi açısından bir adım önde 
olduğumuzu düşünüyorum. Tamamen yerli 
üretim yapıyor olmamız ise firmamızın en bü-
yük avantajıdır.” 

“Dünyanın farklı bölgelerindeki fuarlarda rast-
ladığımız MTG’nin tanıtım çalışmalarının maki-
ne üreticileri için yararlı olduğu kanaatindeyim. 
Makine sektörüyle ilgili pek çok bilgiyi ziyaretçilerle 
paylaşmanın yanında, ürünlerimize duyulan güve-
ni de artırdığını düşünüyorum.”

“Paris’te düzenlenen SIMA Fuarı’na MTG stan-
dı içinde TARMAKBİR ile birlikte katıldık. Uzun 
yıllardır gerçekleştirilen ve dünyadaki önem-
li tarım fuarlarından biri kabul edilen SIMA, 
tarım makineleri ve teknolojilerinde gelinen 
noktanın görülmesi ve bu bağlamda modern 
pompa teknolojilerindeki yeniliklerin sergilen-
mesi bakımından önemli bir mecraydı. Yüksek 
verim ve ekonomik performansla sulama ya-
pılabilmesi modern pompalar kullanılmasıy-
la doğru orantılıdır. POMSAD olarak fuarda 
sektörlerimizi tanıtmak ve verimlilik üzerinde 
büyük rol oynayan pompaların üretiminde üye-
lerimizin geldiği noktayı ziyaretçilere anlatmak 
için iyi bir fırsat yakalamış olduk. Ziyaretçilere 
hem sektörlerimiz hakkında bilgi verdik, hem 
de ilgilenen ziyaretçilere üyelerimizi katalog ve 
dijital dokümanlarla tanıtma imkanı bulduk.”

“MTG’nin alt sektörler için önem arz eden ulusla-
rarası fuarlara katılmasını çok olumlu buluyorum. 
Fuarlarda gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri hem 
‘Türk Makinesi’ imajı için olumlu bir etki yaratıyor, 
hem de fuara katılan bizler gibi alt sektör dernek-
lerine ilgi çekilmesini sağlıyor. POMSAD olarak 
MTG’ye, sektörel derneklere vermiş olduğu destekten 
ve yurt dışı fuar ve tanıtım faaliyetlerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

FETHI METINOĞLU
HATKO
SATIŞ TEMSILCISI

GÖKHAN TÜRKTAN
POMSAD 
GENEL SEKRETERI
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“Tarım sektöründe faaliyet gös-
terdiğimiz ve ihracat ağırlıklı ça-
lıştığımız için SIMA Fuarı firmamız 
açısından oldukça önemli. İhracat 
ağımızı genişletmek nihai hedefle-
rimiz arasındadır. Avrupa başta ol-
mak üzere dünyanın her bölgesine 
ihracat yapıyoruz. 2014 yılını firma-
mızdaki sorunlar nedeniyle sıkıntılı 
geçirsek de 2015’ten umutluyuz. 
Uluslararası fuarlarda ürün ve 
hizmetlerin sergilenebilmesi ihra-
catçılar için son derece önemli. Bu 
nedenle fuarlara katılım süreciyle 
beraber devlet teşvikinin de artma-
sını bekliyoruz.”

“MTG, Türk makine sektörünün se-
sinin duyulması açısından başarılı 
çalışmalara imza atıyor. Türk makine 
sektörünün yurt dışındaki sesi oluyor. 
Fuarlara katılarak yanımızda olduğu-
nu hissettiren MTG, tanıtımlarını artı-
rarak çalışmalarını sürdürmeli.”

ILKER ÇAM
SUNJUT
ÜRÜN MÜDÜRÜ

“MTG
YURT

DIŞINDAKİ 
SESİMİZ”

“MTG, YURT DIŞINDAKİ GURUR 
KAYNAĞIMIZ”

“MTG, TÜRK MAKİNECİLERİ İÇİN 
ÇALIŞIYOR”

“Fransa ve Fransa’ya komşu olan ülkeler he-
def pazarımız olduğu için fuarda yerimizi al-
dık. Genel organizasyon ve sunulan imkanlar 
açısından fuarı başarılı bulduk. İlk gün sakin 
geçmesine karşın daha sonra profesyonel 
ziyaretçi bakımından nitelikli bir etkinlikti. 
Firmamız 18 ülkeye ihracat yapıyor ve son iki 
yıldır ihracat konusunda ciddi yol kat ettiği-
mizi düşünüyorum. 2014 yılının ihracatla bü-
yüme hamlesinden sonra firmamız adına iyi 
geçtiği kanaatindeyim. İç pazardaki bir takım 
sorunları ihracatla aştık. Fuarlara katılmanın 
ve sürekliliği artırmanın marka bilinirliği açı-
sından Türk üreticisine fayda sağladığını dü-
şünüyorum. Avrupa’daki diğer firmalara göre 
müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek fir-
mamız açısından en büyük avantajdır. Kalite 
bakımından da Avrupa’daki rakiplerimizi ya-
kaladığımıza inanıyorum.”

“Sektörümüzle ilgili nitelikli yurt dışı fuarlarda 
ilanlarımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Türk ma-
kine sektörünün ulaştığı noktayı gözler önüne seren 
MTG’nin bu tip ilanlarıyla gururlanıyoruz.”

“Fuar sektörel açıdan firmamıza hitap ediyor. 
Ürünlerimizi Avrupa pazarında daha yakından 
tanıtmak ve ihracat hacmimizi genişletmek 
için SIMA Fuarına katıldık. Müşterilere di-
rekt ulaşmak ve ürünleri doğru anlatabilmek 
için fuarlar etkin rol oynamayı sürdürüyor. 
Özellikle Türk ürünlerine olan talebin zaman 
içinde artığını gözlemliyoruz. Ürünlerimizin 
hem fiyat hem de kalite bağlamında Avrupa 
pazarında yer bulabileceğini düşünüyoruz. 
Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde ihracat ba-
kımından doyum seviyesine ulaştığımız için 
Avrupa pazarında daha aktif yer almak isti-
yoruz. Ülkemiz stratejik bir konumda bulun-
masına karşın Avrupa pazarına girmemizde 
gümrük birliği uygulamaları bize avantaj 
sağlamıyor.”

“MTG, Türk firmalarının uluslararası arenada 
tanınması için elinden geleni fazlasıyla yapıyor. 
Özverili bir şekilde Türk makinesinin ve Türk 
makine üreticisinin ihracatının gelişmesi için çaba 
harcıyor. Türk makinesine talep artıyorsa bunda 
MTG’nin payı büyüktür.”

GÜVEN TOYMAN
TOYMAN PLASTIK
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

HASAN DELEBE
ORGANIKSA  
AR-GE MÜDÜRÜ
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“Firmamız kurulduğundan bu yana 
tarım makineleri sektöründe hiz-
met veriyor. Ağırlıklı olarak Afrika, 
Güney Amerika ve Avrupa pazar-
larına ihracat yapıyoruz. Ana pa-
zarımız Avrupa olduğu için SIMA 
Fuarında hali hazırda çalıştığımız 
tedarikçilerle görüşme fırsatı el-
de ediyoruz. Müşteriye farklı neler 
sunabileceğimizi bulma gayesiyle 
fuara katılmayı tercih ettik. 2014 
firmamız için yurt içi ve yurt dışı 
bağlamında başarılı bir yıldı. Yeni 
müşterilerle bağlantı kurarak yurt 
dışı satışlarımızda yüzde 30’a varan 
bir artış sağladık. Yeni dönemde de 
nihai hedefimiz ihracat ağımızı ge-
nişletmek olacak.” 

“MTG’nin tanıtım çalışmalarının, 
Türk makinelerinin bilinirliğini artır-
ma ve imajını yükseltmede etkili oldu-
ğunu düşünüyorum. Türk makinelerine 
olan algının değişmesi ve güvenin art-
ması açısından bu tür tanıtım faaliyet-
leri artırılmalı.”

KAAN ERTUĞRUL
KAYHAN ERTUĞRUL MAKINE 
IHRACAT MÜDÜRÜ

“MTG,
ALGILARI 

OLUMLU YÖNDE 
DEĞİŞTİRİYOR”

“TÜRK FİRMALARI DAHA FAZLA
ÖN PLANA ÇIKARILMALI”

“ULUSLARARASI FUARLARA YÖNELİK 
TANITIM ÇALIŞMALARI SÜRMELİ”

“Ürün kalitemizi yurt dışındaki müşterileri-
mize sergilemek ve firmamızın bilinirliğine 
katkıda bulunmak nihai hedeflerimiz arasın-
da yer alıyor. Yeni pazarlara açılmak ve yeni 
müşterilerle iletişim kurmak açısından SIMA 
Fuarı gibi nitelikli etkinlikleri yeterli buluyo-
rum. Fuarda iki farklı ürünümüzü sergiledik. 
Yurt dışında Türk makinelerine yönelik ön 
yargının kırılmaya başladığını düşünüyorum.” 

“MTG ilanlarında Türk firmalarını daha fazla ön 
plana çıkarmalı ve daha vurgulayıcı temalar seç-
meli. Geçmişten günümüze üretim aşamalarındaki 
gelişimimiz net bir şekilde ortaya koymalıyız.”

“Hidrolik sektöründe faaliyet gösteren bir 
firmayız. 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat 
ağımızı genişletmek ve mevcut müşterileri-
mizle iletişimimizi artırmak için fuara katıldık. 
Ziyaretçilerin niteliği ve sayısı beklentilerimi-
zin üzerindeydi. Organizasyon açısından da 
ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Memnun ayrıldı-
ğımız için SIMA Fuarına gelecek yıllarda da 
katılmayı sürdüreceğiz. 2014 yılında üretim 
kapasitemizi artırdık. Başarılı bir yılı geride 
bıraktığımızı düşünüyorum.” 

“SIMA uluslararası katılımcıları ve ziyaretçileri 
buluşturan önemli bir etkinlik. Dünyanın farklı 
bölgelerinden gelen ziyaretçilere yönelik MTG’nin 
gerçekleştirdiği ilan ve tanıtım çalışmalarının başa-
rılı sonuçlar doğuracağını tahmin ediyorum. Türk 
makine sektörünün gelişimi için atılan her adımı 
destekliyoruz.” 

MURAT DEMIR
ÖZALSAN
SATIŞ MÜDÜRÜ

PELIN ÖZOĞULÖZ
HYDROPACK MAKINA
SATIŞ PAZARLAMA 
SORUMLUSU
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“Firmamız 45 yıldır makine ihracatı 
yapıyor ve 25 yıldır balya makineleri 
üretiyor. Türkiye’de ilk balya maki-
nesi üreticisiyiz. Fuarı, uluslararası 
alanda değerlendirdiğimde başarılı 
bulmadım. Kuzey Afrika’dan ülke-
lerinden gelen ziyaretçiler hedef 
kitlemizi oluşturduğu için fuarda 
yerimizi aldık. 2014 yılı ürünlerin 
kapasitesini yükseltmek ve ihracat 
ağımızı genişletmek açısından iyi 
geçti. Fakat devlet kurumlarının 
özellikle tarım alanında üreticiler 
üzerindeki desteğinin azaldığını 
gözlemliyorum.”

“MTG’nin görselliğe dayalı tanıtım 
çalışmalarını başarılı buluyorum ve 
sürmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Kurumlarımız Türk makinelerinin 
ulaştığı kalite düzeyinin uluslararası 
arenada fark edilmesi için daha etkili 
rol oynamalı ve tanıtım çalışmalarını 
farklı alanlarda genişletmelidir.” 

SERDAR CAN
PAKSAN
GENEL MÜDÜR

“MTG’NİN 
GÖRSELLİĞE 
DAYALI İLAN 

ÇALIŞMALARI 
ÇOK BAŞARILI”

“SIMA FUARINA İLGİ AZALIYOR”

“MARKA BİLİNCİ OLUŞMAYA BAŞLADI”

“Fuara katılmaktaki temel amacımız; orga-
nizasyonu ziyaret eden dünyanın farklı böl-
gelerinden profesyonellerle temas kurup, 
yeni bayi adayları bulmaktı. Fuara olan ilginin 
önceki yıla oranla azaldığını gözlemledik. Yeni 
ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduğumuz 
fuardan olumlu geri dönüşler almayı umuyo-
ruz. Önümüzdeki fuara katılma kararımızı bu 
geri dönüşler doğrultusunda alacağız. 2014 
yılını hedeflerimiz doğrultusunda geçirdik. 
Yeni dönemde de çalışmalarımızı aralıksız 
sürdüreceğiz.”

“MTG, her fuarda olduğu gibi dikkatleri Türk 
makinesinin üzerine çekebilmek için kapsamlı bir 
tanıtım çalışması yaptı. Firmamız ve sektörümüz 
adına bu doğrultudaki harcanan emeğe teşekkür 
ediyoruz.”

“İhracata yeni başlayan bir firma olduğu-
muzdan dünyanın farklı bölgelerinden yeni 
bayi adayları ve müşteriler bulmak amacıy-
la uluslararası fuarlarda yerimizi alıyoruz. 
Türkiye’nin önemli traktör üreticilerinden bi-
riyiz. Ürünlerimizi yurt içinde 1-1,5 senelik bir 
zaman diliminde test ettikten sonra kullanıcı-
lardan aldığımız geri bildirimler doğrultusun-
da revize edip daha iyiye ulaşmaya çalışıyoruz. 
Yurt içinde gözlemlemediğimiz hiçbir ürünü 
ihraç etmiyoruz. Marka bilincinin oluşturul-
masını önemsiyoruz. Bu nedenle firmamızın 
uluslararası arenada tanınarak kabul görmesi 
için fuar katılımlarını artırmayı düşünüyoruz.”  

“MTG’nin ilan ve reklam çalışmalarını etkileyici 
buluyorum. Sadece SIMA Fuarı özelinde değil, 
dünya genelinde gerçekleştirdiği tanıtım çalışmala-
rıyla Türk üreticisine destek oluyor. MTG üretici-
lerin yanında olmayı her platformda sürdürmeli.”

SAMI GEÇIM
MINOS AGRI
DIŞ TICARET YETKILISI

SEMIH GÜMÜŞEL
SANKO IŞ VE TARIM 
MAKINELERI
IHRACAT MÜDÜRÜ
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“SIMA Fuarına bu yıl daha geniş 
bir ürün yelpazesiyle katılmayı 
tercih ettik. Avrupa’daki bayileri-
mizin talep ve beklentilerini or-
tak bir alanda görme fırsatı sunan 
SIMA Fuarını önemsiyoruz. Firma 
olarak ihracatımızın büyük bir kıs-
mını Afrika’ya gerçekleştiriyoruz. 
Fransa, Afrika’ya açılan bir pazar 
konumundadır. Bu nedenle SIMA 
Fuarının önemi bir kat daha artıyor. 
Başarılı bir organizasyon geçirdiği-
mizi düşünüyorum. Güçlenen mar-
ka algımızla hedeflerimize yürüme-
yi sürdüreceğiz.”

“MTG’nin Türk firmalarının, mar-
kalarının ve ürünlerinin uluslararası 
alanda tanınmasında çok büyük kat-
kıları olduğunu düşünüyorum. Hedef 
kitle odaklı, doğru seçilmiş ilan ve ta-
nıtım çalışmaları Türk makinelerine 
duyulan güvenin artmasında önemli rol 
oynuyor.”

TARIK ÖZELER
ERKUNT TRAKTÖR
IHRACAT SATIŞ MÜDÜRÜ

“TÜRK 
MAKİNESİNE 

DUYULAN 
GÜVEN MTG’NİN 

ESERİ”

“MTG’NİN MİSYONU ÇOK ÖNEMLİ”

“TÜRK MAKİNECİLERİ MTG İLE 
ORTAK HEDEFE YÜRÜYOR”

“Dünya pazarında kendimizi kanıtlamak, ih-
racat hacmimizi genişletmek ve markamızı 
tanıtmak için SIMA Fuarına katıldık. Sektörün 
nabzını tutarak geri dönüşler alma açısından 
SIMA Fuarının önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Fuarda üç farklı ürünümüzü sergileme 
fırsatı bulduk. Katılımcı ve ziyaretçilerin yo-
ğun katılımından memnunuz. Firmamızın ve 
ürünlerimizin tanıtımında SIMA Fuarının etkin 
rol oynadığına inanıyorum. 2014 firmamız açı-
sından iyi geçse de makine sektörünün geneli 
için bunu söylemek zor.” 

“MTG, Türk markalarının ve ürünlerimizin bi-
linirliğini artırmak adına önemli bir misyon üst-
leniyor. Türk firmalarına destek açısından devlet 
kurumlarımızın da gerek sunacağı teşvikler gerekse 
uygulayacağı politikalarla daha etkin hale gelmesi 
gerektiğini düşünüyorum.”

“Müşteri  potansiyel i  açısından SIMA 
Fuarından memnun kaldık. Kuzey Afrika pa-
zarının taleplerine yönelik ürünlerimizi ser-
giledik. Bunun yanı sıra rakiplerimizin de 
kaydettiği ilerlemeleri yakından takip etme 
imkanı bulduk. Türk ürünlerine olan güvenin 
artığını gözlemledik. Türk üreticilerin zaman 
içinde yurt dışı pazarlardan daha ciddi paylar 
alacağına inanıyoruz.”

“MTG, Türk üreticileri yurt dışında en iyi şekilde 
temsil ediyor. Sektörün tamamını kapsayan başarılı 
tanıtım faaliyetleri birlikte aynı hedefe yürüdüğü-
müzü her platformda ortaya koyuyor. Türk makine 
sektörünü doğru ellerde iyi bir gelecek bekliyor.”

UFUK KILIÇ
ASEM TARIM MAKINELERI
GENEL MÜDÜR

VOLKAN ŞENOL
ÜNLÜ ZIRAAT ALETLER
DIŞ TICARET SORUMLUSU
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1.
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MTG, ALMANYA’DAKİ
INTEC FUARINA KATILDI
Makine Tanıtım Grubu, Almanya’ya yönelik tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 
24-27 Şubat tarihleri arasında Leipzig şehrinde düzenlenen metal işleme ve otomasyon 
makineleri fuarı INTEC 2015’e ilk kez info stantla katılarak, ziyaretçileri Türk makine sektörü 
hakkında bilgilendirdi.

MTG, 24-27 Şubat tarihleri arasında Almanya’da 
düzenlenen INTEC 2015 Fuarında info stantla 
yer alarak Türk makine sektörünü tanıtma-
yı sürdürdü. Fuara MTG’yi temsilen Yönetim 
Kurulu Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz ve Ferdi 

Murat Gül katıldı. Ayrıca Makine Sanayii Sektör Platformu 
üyesi derneklerden; Makine İmalatçıları Birliği ile Endüstriyel 
Otomasyon Sanayicileri Derneğinden temsilciler de ziyaretçi-
lere üyeleri hakkında bilgi vermek üzere MTG standında hazır 
bulundu. Fuara, Makine İhracatçıları Birliği ve Konya Sanayi 
Odası işbirliğiyle organize edilen sektörel ticaret heyetiyle 11 

Türk firması katıldı. Heyete Ekonomi Bakanlığı Mevzuat, Bağlı 
Kuruluşlar ve Koordinasyon Daire Başkanı Bahadır Erkan da 
eşlik etti.

FUAR ALANINDA MTG REKLAMLARI YER ALDI
MTG, fuar alanında holler arasında yer alan iki bannerın ve fu-
ar girişlerinde bulunan üç kulenin yanı sıra fuar kataloğuna da 
“Turkish Machinery” logolu ilanlar verdi. MTG yetkilileri, fuar 
süresince çeşitli dernek, kurum ve firma temsilcileriyle ikili te-
maslar gerçekleştirdi. Berlin Ticaret Müşavir Yardımcısı Buğra 
Han Erdoğan ve Hannover Ticaret Ataşesi Kudret Ceran MTG 
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standını ziyaret etti. Fuarın ilk gününde, MTG 
Yönetim Kurulu Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz 
ve Ferdi Murat Gül, VDMA (Alman Makine 
Sanayicileri Birliği) Başkanı Dr.Reinhold 
Festge ile bir görüşerek, VDMA’nın beş eya-
letten sorumlu bölge direktörlerini Türk ma-
kine sektörünü yakından tanımaları amacı ile 
Türkiye’ye davet etti. Ayrıca, MAİB tarafından 
sektörel ticaret heyetine yönelik bir akşam 
yemeği düzenlendi. 26 Şubat tarihinde VDMA 
Doğu Bölgesi Direktörü Reinhard Pätz’ın MTG 
standını ziyaretinde de iki kurum arasında ge-
lişen işbirliği değerlendirildi. Fuar alanında, 
MTG ve VEMAS (Almanya İnovasyon Birliği) 
işbirliği ile “Türk-Saksonya İşbirliği Forumu” 
düzenlendi. Forumun açılışında, MAİB ve MTG 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz da 
bir konuşma yaparak Türk ve Alman makine 
sektörleri arasındaki işbirliğinin önemine de-
ğindi. Söz konusu forum kapsamında heyete 
katılan Türk firmaları belirlenen 25 Alman 
firması ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 
Forum sonrasında, Saksonya Eyalet Bakanı 
Martin Dulig, MTG standını ziyaret etti. Dulig’e 
Türk ve Alman makine sektörü işbirliği çalış-
maları ile ilgili bilgi verildi. MTG temsilcileri 
ve sektörel ticaret heyeti, 26 Şubat’ta Leipzig 
Messe tarafından organize edilen akşam ye-
meğine katıldı. Sektörel ticaret heyeti ertesi 
gün ise Fraunhofer IWU, E3 ve BMW fabrika-
larını ziyaret etti.
Dört gün süren fuar boyunca MTG standında 
ziyaretçi ve katılımcılara Türk makine sektörü 
hakkında kapsamlı bilgiler verildi. MTG stan-
dında ziyaretçilere ayrıca üye veri tabanını içe-
ren katalog, CD, USB ve MSSP üye katalogları 
dağıtıldı. INTEC ve eş zamanlı olarak düzenle-
nen Z Fuarlarına 33 ayrı ülkeden toplam 1433 
firma katıldı. Fuar, 23 bin 500 kişi tarafından 
ziyaret edildi.
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MTG, MAKİNECİLERİ
ABD PAZARINA 
HAZIRLIYOR
Makine Tanıtım Grubu, ABD pazarı konusunda Türk makine üreticilerini 11 Mart’ta 
İstanbul’da düzenlendiği organizasyonda bilgilendirdi.

MTG, 11 Mart’ta İstanbul’da 
“Amerika Birleşik Devletleri 
Pazarına Giriş Toplantısı” dü-
zenledi. MTG Yönetim Kurulu 
Üyelerinin ev sahipliğinde ger-

çekleşen etkinliğe, makine alt sektörlerinden 
dernek temsilcileri ile Makine İhracatçıları 
Birliği üyesi firmalardan 90 davetli katıldı. 
Etkinlik kapsamında MTG, dünyanın önemli 
makine ithalatçıları arasında yer alan ABD’nin 
makine pazarına girişte dikkat edilmesi gere-
ken noktaları, pazara yönelik makine ihracatını 
artırabilmek için izlenmesi gereken yolları ve 
ABD’deki yatırım olanaklarını konunun uzman-
larıyla masaya yatırdı.

“ABD VE RUSYA YENİ HEDEF 
PAZARLARIMIZDIR”
ABD pazarında yer almak ve ABD’ye ihracat 
gerçekleştirmek isteyen firmaların büyük ilgi 
gösterdiği toplantıda, MAİB ve MTG Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ile ABD pa-
zarından sorumlu MTG Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeynep Erkunt Armağan birer konuşma yaptı. 
Etkinliğin açılışında söz alan Adnan Dalgakıran 
ABD pazarının Türk makine üreticileri için 
önemini vurguladı. MTG’nin hedef pazar ola-
rak belirlenen Almanya’ya yönelik tanıtım 
çalışmalarında başarıya ulaştığını aktaran 
Dalgakıran, ABD ve Rusya’yı yeni hedef pa-
zarlar arasında gördüklerini ifade etti. Dünya 
ekonomisine yön veren bu iki ülkeyle makine 
sektörünün ilişkilerini güçlendirmesi gerekti-
ğini belirten Dalgakıran şunları söyledi: “MTG 
2012 yılından bu yana Almanya’ya yönelik tanı-
tım faaliyetleri yürütüyor. Bu pazarda son üç 
yıldır sektörümüzle ilgili kuruluşlarla önemli 
işbirlikleri sağladık, Almanya’nın önde gelen 
fuarlarına katıldık ve medya ile ilişkilerimizi 

geliştirdik. Bu üç yılın sonunda Almanya’ya 
makine ihracatımız yüzde 15 arttı ve 2,5 mil-
yar dolara ulaştı. Temennimiz, bu ihracat ra-
kamının sürdürülebilir bir şekilde büyüme-
sidir. Almanya’da gittikçe daha da güçlenen 
bir Türk makine algısını görmek bizleri mutlu 
ediyor. Şimdi ise ABD ve Rusya, en önemli iki 
hedef ülkemiz. Amerika’ya ihracat yapmak 
pek çok firmaya çok ürkütücü ve imkansızı 
başarmak gibi görünüyor. Aslında hangi ülke-
ye çabasız, emeksiz ve kolayca girebiliyoruz 
ki? Hangi ülke gidip ürünlerimizi satmamızı 
bekliyor. Afrika’dan Avrupa’ya, Uzakdoğu’dan 

72

MARTGÜNDEM



Amerika’ya her ülkeye ihracat soluksuz ça-
lışma, gayret, kalite ve adanmışlık istiyor. 
Bizi belki de ürküten; mesafe, transit süre-
ler, uyulması gereken çeşitli standartlar gibi 
birçok değişkenin olması. Ama her şeye rağ-
men, dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan 
ve Türkiye dahil birçok ülkeyle kurduğu ikili 
ilişkiler ile dünya ticaretine yön veren ABD’de 
Türk makinesinin tanınırlığını ve ekonomik 
ilişkilerin arttırılması gerektiğine inanıyoruz. 
Dünya makine sektörünün önemli oyuncu olan 
ABD’yi iş ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz 
ve bu pazar ile ilgili çalışmalar yapmak, bu yo-
la sizinle beraber çıkmak, ihtiyaç duyduğunuz 
anlarda yanınızda olmak istiyoruz”

YOL HARİTASI ŞEKİLLENİYOR
Açılış konuşmalarının ardından MAİB Ekonomi 
Danışmanı Can Fuat Gürlesel, ABD pazarıyla 
ilgili ekonomik göstergeleri içeren bir sunum 
gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Türkiye ve 
ABD’den davet edilen uzmanlar da izleyicilerle 
araştırmalarını paylaştı. ABD pazarında dene-
yimli firmaların temsilcileri tarafından ger-
çekleştirilen aktif sunumlarda ise katılımcılar 
sorularını ve düşüncelerini direkt aktarma 
imkanı buldu. Organizasyonun sonunda MTG 
yetkilileri, ABD’de yapılacak faaliyetlerin yol 
haritasının şekillenmesinde katkı sağlaması 
için katılımcılardan anket formlarıyla görüş-
lerini aldı.
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MTG, WIN EURASIA 
AUTOMATION FUARINDA 
YERİNİ ALDI
Makine Tanıtım Grubu, 19-22 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 
düzenlenen WIN Eurasia Automation Fuarına katılarak Türk makinecilerine desteğini 
gösterdi.

Bu y ı l  22’ncis i  düzenle-
nen ve  Avrasya’n ın  en 
önemli endüstri fuarı ol-
ma özelliğine sahip WIN 
Eurasia Automation, 19-

22 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezinde düzenlen-
di. Otomasyon Eurasia, Electrotech 
Eurasia, Materials Handling Eurasia ve 
Hydraulic&Pneumatic Eurasia Fuarlarını 
bir araya getiren etkinlik; kablolardan 
akışkan gücüne, sürücü teknolojilerin-
den yazılımlara, robot kollarından in-
sansız forkliftlere kadar bir fabrika için 

gerekli tüm çözümleri tek çatı altında 
ziyaretçilere sundu. Yurt dışı fuarlarda-
kine benzer tanıtım faaliyetleriyle MTG 
de fuar süresince Türk makinecilerinin 
yanındaydı. Fuarda ziyaretçilere yol gös-
teren mini guide’ların arka kapağında, 
Türk makine sektörüne yönelik farkın-
dalığı artırıcı MTG ilanları yer aldı.

FUARA 21 ÜLKEDEN 1581 FİRMA 
KATILDI
Fuar  süres ince  ABD,  A lmanya, 
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, 
Danimarka, Finlandiya, Güney Kore, 

Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, 
Japonya,  İngi l tere,  İran,  İ talya, 
Macaristan, Portekiz, Romanya, Tayvan 
ve Türkiye olmak üzere 21 ülkeden 1581 
firma hem gelecek odaklı çözümlerini 
tanıttı, hem de yeni iş bağlantıları kur-
ma fırsatı elde etti. Fuarın açılış töreni-
ne Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri 
Derneği (ENOSAD) Başkanı Sedat 
Sami Ömeroğlu, Akışkan Gücü Derneği 
(AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar 
Atılgan, İstif Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Başkanı 
Ender Akbaytogan, Elektrik Tesisat 
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Mühendisleri Derneği (ETMD) Başkanı Tunver 
Özekli, Alman Mühendislik Federasyonu 
(VDMA) Ticari Fuarlar Proje Direktörü Ann-
Catrin Rehermann ve Hannover Messe Bileşim 
Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel ko-
nuşmacı olarak katıldı. Fuarın açılışında,”Ürün 
çeşitliliği ile WIN Eurasia Automation, gele-
ceğin fabrikalarına yönelik doğru çözümlere 
ulaşmak isteyen ziyaretçiler için neden böl-
genin lider inovasyon platformu olduğunu ka-
nıtladı” diye konuşan Hannover Messe Bileşim 
Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, 
WIN Eurasia Automation fuarının yıllardır ima-
lat sanayinin en büyük fuarı olduğunun bilgisi-
ni verdi. Bu yıl fuarda 21 ülkeden yaklaşık 1600 
katılımcının bir araya geldiğini vurgulayan 
Kühnel, bunlar arasında Çin, Almanya, İtalya, 
Japonya, Güney Kore hükümetlerinin finansal 
desteğiyle milli katılım gösterdiğini aktardı. 
Kühnel desteklerinden ötürü bu hükümet-
lere ve Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Orta Anadolu İhracatçılar 

Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ve tüm katılımcılara göster-
dikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ BÜYÜK 
İLGİ GÖRDÜ
ENOSAD Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu da 
yaptığı konuşmada dünyanın teknolojik açıdan 
bambaşka bir noktaya gittiğini anlatarak, “Artık 
konvansiyonel standartlarda üretim yapmak 
imkansız hale gelmiş durumda. Günümüzde 
üretim endüstrisinin yeni tanımı Endüstri 4.0 
olarak adlandırılıyor. Bu yeni döneme paralel 
olarak Türkiye’nin endüstrileşmeyi ve kalkın-
mayı sağlamak için dünyadaki bu teknolojik 
gelişmeye ayak uydurması gerekiyor. Bu fu-
ar ve benzeri platformlar sunduğu yenilikçi 
ürünlerle bu açıdan önemli bir katkı sağlıyor” 
diye konuştu. AKDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Haydar Atılgan ise konuşmasında katılımcı fir-
maların fuar boyunca sektördeki yenilikleri ve 

Fuarda 21 ülkeden 
1581 firma hem 
gelecek odaklı 

çözümlerini tanıttı, 
hem de yeni iş 

bağlantıları kurma 
fırsatı elde etti.
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AR-GE çalışmalarını ziyaretçilerle payla-
şacaklarını, ayrıca pazar paylarını artır-
maya çalışacaklarını kaydetti. Türkiye’de 
pek çok firmanın dünya pazarlarında 
etkin rol oynadığını ancak bunun çoğun-
lukla firmaların bireysel başarılarından 
kaynaklandığına dikkat çeken Atılgan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Başarıların 
sanayinin geneline yayılabilmesi için ka-
mu, üniversite ve girişimcilerin birlikte 
çalışması gerekiyor. Tek çıkış yolumuz, 
yüksek teknolojik katma değerli ürünler 
üretmekten geçiyor. Bu ortamın oluş-
ması da bizim en büyük temennimizdir.” 
İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Akbaytogan’da fuarın açılışında yaptı-
ğı konuşmada Türk makine sektörünün 
2023 hedefine ulaşabilmesi için WIN 
Automation Fuarı gibi organizasyonla-
ra katılımın önemli olduğunu söyledi. 
WIN Eurasia Fuarı’nda ziyaretçiler, en 
küçük devrelerin bile birbiriyle iletişim 
halinde olduğu, küçültülmüş ve incel-
tilmiş komponentlerle hayvan ve insan 
hareketleri taklit edilerek geliştirilmiş 
en ileri teknolojiye sahip robot ve robot 
kollarını görme fırsatı elde etti. Özellikle, 
gıda sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu 
az zamanda daha çok ürün üretme/pa-
ketleme ve bunu yaparken ürüne zarar 
vermeme hedefine ulaşmak, daha es-
nek ve ergonomik robotik kollarla artık 
daha kolay. Dünyanın en hızlı paketleme 
robotik kolu fuarda sergilendi. Bir diğer 
önemli gelişme ise Materials Handling 
Eurasia Fuarında ziyaretçilerle buluştu-
ruldu. Yüksek hareket esnekliğine sahip;  
dar koridorlarda bile iyi bir performans 
sağlayan, insansız istifleme- depolama 
çözümleri fuarda sergilendi. Bu ürün-
ler, bileşimlerindeki akıllı navigasyon ve 
sensörler sayesinde, rotalarını kolayca 
bulabiliyor ve engel algılıyıcılar ile kendi 
kendilerini kontrol edebiliyor. Endüstri 
4.0’ın etkisi, Electrotech Eurasia Fuarı 
kapsamında da kendini gösterdi. Fuar 
boyunca sergilenen IP numarasına sahip 
ve birbiriyle haberleşebilen elektronik 
komponentler, akıllı ve inceltilmiş emni-
yet röleleri gibi çeşitli ürünlerin,  üretim 
süreçlerinin daha etkili bir şekilde kont-
rolüne olanak sağladığı gözlemlendi. 
Hydraulic&Pneumatic Eurasia katılım-
cıları ise otomasyon teknolojilerindeki 
gelişmeleri destekleyen yenilikçi akışkan 
gücü ürünlerini tanıttı. Dört ticari fuar, 
yeni endüstriyel çağın, entegre üretim 
süreçlerine yönelik olarak en ileri tekno-
lojiye sahip komponent, sürücü, yazılım, 
robot ve istifleme-taşıma-depoloma çö-
zümlerini bir araya getirdi.

“MTG’NİN SEKTÖRÜMÜZE DESTEĞİ 
DEVAM ETMELİ”

“MTG, HER YERDE YANIMIZDA”

“WIN Eurasia Fuarına Akışkan Gücü Derneği 
olarak stantla katıldık. Dört günlük fuar süre-
since gerek üyelerimizle gerekse sektör men-
subu veya sektöre ilgi duyan kişilerle çeşitli 
temaslarımız oldu. Fuara katılmayan üyele-
rimiz için AKDER standı bir buluşma noktası 
görevi yaptı. Fuar, genel olarak ziyaretçi yö-
nünden zengindi. Daha çok yurt içinden gelen 
ziyaretçiler ilgilendikleri konularla ile ilgili 
firmalarla birebir iletişim kurma imkanı elde 
etti. Fakat özellikle akışkan gücü sektörünün 
katılımcı sayısı itibariyle çok fazla ilgi göster-
mediğini de gördük. Üyelerimizle ve fuar fir-
ması ile görüşmeler gerçekleştirerek akışkan 
gücü sektöründen katılım azlığının sebepleri-
ni analiz etmeye çalıştık. Fuarı düzenleyen fir-
ma yetkilileri gelecek dönem için bu konuda 
bazı tedbirler alacaklarını ifade etti.”

“MTG’nin, yurt dışında düzenlenen birçok fuarda 
olduğu gibi bu fuarda da yerini alması ve Türk 
makine sanayisini var gücüyle temsil etmesini ol-
dukça faydalı buluyorum. MTG’nin sektörümüze 
desteği daima devam etmeli.”

“Potansiyel müşterilere ulaşmak amacıyla fu-
ara katıldık. Bu çerçevede çeşitli görüşmeler 
gerçekleştirip katılım amacımıza ulaştık. Bu 
yılki WIN Fuarı geçen yıla kıyasla daha ha-
reketli. Hatta beklentilerimizin üstünde bir 
ilgiyle karşılaştığımızı ifade edebilirim. Yurt 
dışından gelen ziyaretçi sayısının çok fazla 
olduğunu söyleyemem. Daha çok yurt içi zi-
yaretçilerin ilgisiyle karşılaştık. Ülkemizin ve 
sektörümüzün, WIN gibi böylesine kapsamlı 
ve ilgiyle karşılaşan organizasyonlara ihtiyacı 
olduğunu düşünüyorum.”

“MTG’yi özellikle yurt dışında gerçekleştirdiği rek-
lam ve tanıtım kampanyaları sebebiyle yakından 
tanıyorum. Yurt içi fuarlarda da Türk makineci-
lerin yanında olması bizi mutlu ediyor. MTG’nin 
sektör adına yürüttüğü çalışmaları içtenlikle des-
tekliyorum. Sektörümüzün hak ettiği yere ulaşma-
sında MTG oldukça önemli bir görev üstlenmiş 
durumda.”

ABDULLAH PARLAR
AKDER DIREKTÖRÜ

AHMET FAZLI
SANKO MAKINA 
FORKLIFT SATIŞ SORUMLUSU
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“WIN Fuarına her yıl düzenli olarak 
katılıyoruz. Marka bilinirliğimizi ar-
tırmak ve ürün gamımıza dahil et-
tiğimiz yeni makineleri müşterileri-
mizle buluşturmak amacıyla bura-
dayız. Bu yılki fuar hem potansiyel 
müşterilerin, hem de ziyaretçilerin 
sahip olduğu olumlu nitelik bakı-
mından oldukça farklı. Geçen yıla 
kıyasla çok daha iyi bir fuar süreci 
yaşadık. Irak, Azerbaycan ve İran, 
firmamızın önemli ihraç pazarları 
arasında yer alıyor. Fuar süresin-
ce hem bu bölgelerden, hem de 
başka ülkelerden birçok ziyaretçiyi 
ağırladık.”

“MTG’nin ilan ve reklam çalışmala-
rının pozitif etikleri sürekli karşımıza 
çıkıyor. Özellikle iş yaptığımız pazar-
larda artık aradıkları ürünün Türk 
malı olmasına özen gösteren bir müşteri 
kitlesiyle karşı karşıyayız. Bu durumun 
gerçekleşmesinde kuşkusuz MTG’nin 
çalışmalarının da büyük payı var.”

AŞKIN SÖZDINLER
ÇELIKBILEK
GENEL KOORDINATÖR

“MTG’NİN 
POZİTİF 
ETKİSİNİ 

GÖRÜYORUZ”

“MTG GÜÇ VERİYOR”

“MTG SAYESİNDE YENİ MÜŞTERİLER 
EDİNDİK”

“Sektörün en önemli fuarlarından biri olan 
WIN’e yeni müşteriler kazanmak, yeni tek-
nolojilerimizi tanıtmak, sektördeki varlığımızı 
göstermek ve genel anlamda teknolojik gi-
dişatı değerlendirmek üzere katıldık. Bence 
sektörün en önemli buluşma noktalarından 
biri olan WIN Fuarına çok daha özenle hazır-
lanılması gerekiyor. Portföyümüzde yer alan 
bütün ürünlerimizle fuarda yerimizi aldık. 
Standımızda yurt içi ve yurt dışından birçok zi-
yaretçi ağırladık. Firmamız açısından olumlu 
bir fuar süreci geçirdik.”

“MTG’nin sağladığı destek, sektörde özveriyle ça-
lışmalarını sürdüren bütün firmalara büyük güç 
veriyor. Dünyanın çeşitli noktalarında düzenlenen 
fuarlarda reklam ve tanıtım çalışmalarıyla muhak-
kak karşımıza çıkan MTG, Türk makinelerine da-
ha fazla güven duyulmasının ardındaki en önemli 
faktör.”

“Makine otomasyon sistemleri geliştiren bir 
teknoloji firması olarak müşterilerimizin hep-
sine doğrudan ulaşabileceğimiz bir ortam 
sağladığı için fuara katıldık. Bir diğer ama-
cımız da yurt dışından distribütörlük bağlan-
tıları oluşturarak etki alanımızı genişletmek. 
Firmamız, hizmet verdiği operatör panoları-
nı taşıyan kol sistemleri ihtisas alanı içinde, 
Türkiye’de ilk ve dünyada da ilk üç firma ara-
sında bulunuyor. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı 
ile niteliği bakımından bu yılki WIN Fuarının 
oldukça tatmin edici olduğunu düşünüyorum.”

“MTG’nin Türk makinelerinin tanıtımı için üst-
lendiği öncü rolü takdir ediyorum. Yurt dışında da 
pek çok fuara katılan bir firma olarak, MTG’nin 
çalışmalarıyla farklı coğrafyalarda karşılaşmaktan 
çok memnunuz. Geçtiğimiz aylarda katıldığımız bir 
fuarda, Teknokol’u MTG aracılığıyla bulan bir 
İtalyan firmasıyla anlaşma imzaladık. MTG’nin 
reklam ve ilanlarını görerek bizlere ulaşan ve bu 
sayede müşterimiz olan çok sayıda firma var.”

ALI SAMI GÖZÜKIRMIZI
E3TAM 
SISTEM GELIŞTIRME 
MÜHENDISI

AŞKIN DEDE
TEKNOKOL
SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ
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“İstif Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Derneği, ana üretici fir-
maları ve genel distribütörleri tek 
çatı altında toplayarak büyük güçlü 
bir sinerji oluşturdu. 51 firma ve 56 
üyesi ile sektörün yüzde 70’ini ken-
di çatısı altında toplayan İSDER, is-
tif makineleri sektöründe kısa süre 
içerisinde önemli bir konuma gel-
miştir. 2012 yılında yapılan görüş-
meler neticesinde, WIN Fuarlarına 
2013’de katılım kararı aldık. Bu 
bağlamda fuarın ilk fazında 22 üye-
miz yer aldı. Birlikteliğimizin deva-
mı olarak İSDER, WIN Fuarına 2014 
yılında da 22’ye yakın üye firmayla 
2 bin metrekarelik alanda katıldı. 
2015 yılında ise 26 üyemiz ile 2 bin 
metrekarelik alanda olmaktan gu-
rur duyuyoruz. İSDER olarak, WIN 
Materials Handling Fuarının ismi 
ve yapısının CEMAT Eurasia olarak 
değiştirilmesi ve üyelerimize 4 bin 
metrekare yer ayrılması talebimizi 
yetkililere ilettik.”

“MTG’nin farklı ülkelerde düzenlenen 
çeşitli fuarlarda Türk makinelerine 
dikkat çekmek üzere gerçekleştirdiği rek-
lam ve tanıtım faaliyetlerini çok değerli 
buluyorum. Türk makinecilerinin her 
yerde ve koşulda yanında olan MTG’ye 
bu önemli çalışmaları dolayısıyla teşek-
kürlerimi sunuyorum.”

FARUK AKSOY
IMDER
GENEL SEKRETERI

“HER GEÇEN YIL 
GELİŞEN BİR 

FUAR”

“MTG’NİN DESTEĞİ
BÜYÜK BİR ŞANS”

“MTG’Yİ TEBRİK EDİYORUM”

“Genel olarak WIN Fuarına gösterilen ilginin 
önceki yıllara oranla azaldığını gözlemliyo-
rum. Firma olarak WIN Fuarının ilk fazında 
da yer aldık. Fakat organizasyonun bu ikinci 
ayağı ilkine göre oldukça cansız. Bu yıl yaban-
cı katılımcı ve ziyaretçi sayısının da bir hayli 
az olduğunu gözlemledim. Tüm bunlara rağ-
men sektördeki firmaların alıcılarla doğrudan 
temas kurması adına fuarların gayet önemli 
organizasyonlar olduğunu düşünüyorum.”

“MTG, özellikle Türk makinesinin uluslara-
rası arenada kalite algısını çok yükseğe taşıdı. 
MTG’nin desteğinin devamlı arkamızda olmasının 
büyük bir şans olduğunu düşünüyorum.” 

“Firmamız, müşterilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda özel makineler üretiyor. Son dö-
nemde özellikle vidalama alanına yönelik 
üretim gerçekleştiriyoruz. İş yaptığımız sek-
törlere en çok hitap eden organizasyon WIN 
Fuarı olduğu için bu yıl burada olmayı seçtik. 
Fuarın yıllar içinde yavaş yavaş ihtisas fuarı 
olma özelliğinden uzaklaştığını gözlemliyo-
rum. Bütün sektörlerin iç içe geçtiği böylesine 
karmaşık bir ortamda müşteriler de aradıkla-
rı ürüne veya o ürünü imal eden firmaya kolay 
ulaşamıyor. Geçen yılki fuarın daha başarılı 
geçtiğini düşünüyorum. Günümüzde artık 
internetten satış ve sosyal mecralardan ger-
çekleştirilen tanıtım fuarlardan daha güçlü 
bir etkiye sahip.”

“Türk makine sektörünün ulaştığı yetkinlik düzeyi-
ni yurt içi ve yurt dışında başarılı kampanyalarla 
anlatan MTG’yi tebrik ediyorum.”

MEHMET YIKILMAZ
GÜRALP VINÇ
PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ

RAHMI ÖZKARAYEL
RAMSAN MAKINA
GENEL MÜDÜRÜ
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“Firmamızın prestijini ve sektörde 
sahip olduğu olumlu imajı güçlen-
dirmek adına fuarda yer alıyoruz. 
Firmamızın hedef müşteri kitlesi 
WIN Fuarında olduğu için biz de 
firma olarak tercihimizi burada ol-
maktan yana kullandık. WIN, birçok 
farklı sektörü tek bir çatı altında bir 
araya getiriyor olması bakımından 
oldukça önemli bir organizasyon. 
Aralarında yeni ürünlerimizin de 
bulunduğu güç aktarım sistemleri-
mizi müşterilerimize tanıtma fırsatı 
yakaladığımız için mutluyuz. WIN 
Fuarının, her yıl daha da geliştiği-
ni ve uluslararası katılımın da bu 
oranda her yıl daha arttığını mem-
nuniyetle görüyorum.”

“Türk makine sektöründe faaliyet göste-
ren firmalar, yurt dışında her geçen gün 
kendilerine daha önemli bir yer ediniyor. 
MTG’nin reklam ve tanıtım kampanya-
larının da bu başarıda büyük pay sahibi 
olduğunu düşünüyorum.”

ULAŞ FIRAT 
MERKEZ MOTOR
BÖLGE SORUMLUSU

“TÜRK 
FİRMALARIN 

BAŞARISINDA 
MTG’NİN PAYI 

VAR”

“MTG, MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 
VİTRİNİ”

“TÜRK MAKİNESİNİN GÜÇLENEN 
İMAJININ ARKASINDA MTG VAR”

“WIN Fuarına yeni ürünlerimizi tanıtmak, ye-
ni müşterilerle temas kurmak, distribütörler 
edinmek, sektörün son durumunu görerek 
rakiplerimizin nabzını tutmak için katıldık. 
Bu yılki organizasyonun geçen yıla nazaran 
çok daha canlı ve aktif olduğunu gördüm. Yurt 
içinden gelen ziyaretçilerin yanında özellikle 
İngiltere ve İtalya’dan fuar için gelen çok sa-
yıda yabancı konuğu standımızda ağırladık. 
Burası bir sergi alanı olmasının yanında aynı 
zamanda görsel bir vitrin. Biz de yeni ve en 
çok ilgi gören ürünlerimizle burada olmaktan 
oldukça memnunuz. Önümüzdeki yıllarda da 
WIN’de yer alamaya devam edeceğiz.”

“MTG’nin tanıtım faaliyetlerinin Türk makine 
sektörü açısından gayet faydalı ve işlevsel olduğu-
nu düşünüyorum. Çok sayıda yabancı potansiyel 
müşterinin de ziyaret ettiği böylesine önemli bir or-
ganizasyonda, MTG, sektörün gelişen yapısını çe-
şitli araçlara görünür hale getiriyor. Sektörümüzün 
adına sürdürülen bu faydalı çalışmaların artarak 
devam etmesini diliyorum.”

“WIN Fuarı, sektördeki ciddi alıcı ve satıcıla-
rı bir araya getiren önemli bir organizasyon. 
Firmamız açısından da çeşitli iş bağlantıları 
gerçekleştirebileceğimiz verimli bir ortam 
sağladı. Sektörde saygın ve tanınan bir firma 
olarak ne aradığını bilen ve markamızı tanıyan 
potansiyel müşteriler bizleri ziyaret ediyor. 
Fuar hafta sonuna doğru daha kalabalık bir 
atmosfere sahne oldu.”

“Türk makine sanayisinin kalitesini ve gücünü 
anlatan reklam ve ilanlar hem sektör, hem de ül-
ke imajımıza büyük katkı sağlıyor. Bu başarılı ça-
lışmaların arkasında yer alan MTG’nin daha da 
güçlü bir hale gelmesi en büyük arzumuzdur. Türk 
makine sektörünün tanıtımı konusunda fedakarca 
çalışmalar yürüten MTG’ye teşekkür ederiz.”

SERKAN UĞURLU
ÜÇGE DRS
SATIŞ MÜHENDISI

TANER YURTTAŞ
DALGAKIRAN
BÖLGE SATIŞ UZMANI
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MTG, TÜRK MAKİNECİLERİ 
ALMAN SATINALMACILARLA 
BULUŞTURDU
Makine Tanıtım Grubu Almanya Satınalmacılar Birliği (BME) üyesi firmalar ile 
Türk makinecilerini ikili iş görüşmeleri organizasyonunda bir araya getirdi.
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MTG,  A lmanya  Sat ın-
almacılar Birliği üyesi se-
kiz firmanın temsilcileri-
ni 19 Mart’ta düzenlenen 
etkinlikle Türk makine 

üreticileriyle buluşturdu. İstanbul’da or-
ganize edilen ikili iş görüşmelerine 70’e 
yakın Türk firması katıldı. MTG Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevda Kayhan YILMAZ’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte 
BME Uluslararası İlişkiler Departmanı 
Başkanı Olaf Holzgrefe “Almanya 
Satınalma Şartları ve Tedarikçi İlişkileri 
Yönetimi” konulu bir sunum gerçekleş-
tirdi. Sunumdan sonra iki ülke temsil-
cileri ortak çalışma alanları, mevcut iş 
potansiyelleri ve sürdürülebilecek ticari 
faaliyetler konularında fikir alışverişinde 
bulundu. Etkinliğin ikinci gününde ise 
BME yetkilileri ile Alman firmalarından 
temsilciler İstanbul’daki bazı Türk maki-
ne üreticilerinin tesislerini gezerek bilgi 
aldı. MTG’nin davetlisi olarak Türkiye’ye 
gelen BME yetkilileri, 9 bin üyesi bulu-
nan, yüzde 60’ı makine, otomotiv, ma-
dencilik, kimya ve plastik sektörlerinde 
faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu 
birliği temsil ediyor.
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MTG, HEDEF PAZAR ABD 
FAALİYETLERİNE HIZ VERDİ
Makine Tanıtım Grubu, ABD’nin Orlando şehrinde düzenlenen plastik ve plastik makineleri 
fuarı NPE 2015’e (The International Plastics Showcase) katıldı. Hedef ülke olarak belirlenen 
ABD’de ikinci fuar organizasyonunu düzenleyen MTG, Türk makinesinin imajının 
güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım daha attı.

MTG, 23-27 Mart tarihleri ara-
sında ABD’de düzenlenen ve 
plastik ve plastik makineleri 
sektörünün önemli fuarların-
dan biri olan NPE 2015 Fuarına 

stantla katıldı. MTG’nin fuar alanı güney holü 
girişi, yürüme bantları, sektörel dergiler ile fu-
ar gazetesine verdiği reklamlarda Türk plastik 
makine üreticileri tanıtıldı. Reklamlarda MTG 

ile PAGDER’in logosu birlikte yer aldı. İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği tarafın-
dan milli katılım organizasyonu düzenlenen 
fuara; plastik, hammadde ve plastik makinesi 
üreticisi toplam 20 firma katıldı. Fuara katılan 
Türk firmalarına MTG’nin yanı sıra PAGDER de 
destek verdi. MTG tarafından gerek bireysel, 
gerekse milli katılımda yer alan Türk firmala-
rını ve stant numaralarını içeren bir flyer ha-
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zırlanarak ziyaretçilere dağıtıldı. Fuara MTG ve 
MAİB’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Tamer 
Güven katıldı.

MTG’NİN ABD PAZARINDAKİ 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Fuarın üçüncü günü olan 25 Mart tarihinde 
MTG standında Türk ve yabancı firmalar ile 
yabancı dergi temsilcilerinin bir araya gel-
diği bir kokteyl düzenlendi. MTG’yi temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Güven tarafın-
dan Amerikan Plastik Derneği (SPI) Yönetim 

Kurulu Üyesi Michael Taylor’a Türkiye kitabı 
takdim edildi. Etkinliğe, PAGDER’i temsilen 
Başkan Yardımcıları Reha Gür ve Mehmet 
Bektaş, ABD Ticaret Müsteşarlığı İzmir 
Temsilciği Ticari Ateşe Yardımcısı Berrin 
Ertürk ile Ekonomi Bakanlığı gözlemcisi de 
katıldı. Ayrıca, MTG’nin ilanlarının yayınlandığı 
Plastics News Dergisi editörü, MTG Yönetim 
Kurulu Üyesi Tamer Güven ile bir röportaj ger-
çekleştirdi. Önümüzdeki yıllarda ABD’de yoğun 
faaliyetlerde bulunmayı planlayan MTG, dün-
yanın en önemli makine ithalatçısı olan ABD 
pazarında da fuar ile eşzamanlı olarak gerçek-
leştirdiği tanıtım-reklam faaliyetleri, toplan-
tılar ve çeşitli görüşmelerle etkin bir çalışma 
gerçekleştirdi.
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“MTG’NİN ÇALIŞMALARIYLA
DOĞRU YOLDAYIZ”

“Fuara katılmamızdaki temel amaç, bizim 
için oldukça yeni ve yabancı bir pazar olan 
Kuzey Amerika pazarının dinamiklerini in-
celemekti. Uzun vadede fuarda kalıcı olarak 
bu pazarda da belli bir varlık elde etme-
yi hedefliyoruz. NPE Fuarı sektörümüzün 
Kuzey Amerika’daki en büyük organizasyo-
nu. Dolayısıyla bölge için büyük önemi var. 
Gerek ilk kez katılıyor olmamızın acemili-
ğinden, gerekse de çeşitli farklı nedenlerden 
ötürü açıkçası fuar biraz beklentilerimizin 
altında kaldı. İlk kez katılıyor olmamız do-
layısıyla önceki yıllara göre bir kıyas yapa-
mıyor olsam da, organizasyonu gerçekleşti-
ren kurum ve görevlilerin ellerinden gelen 
gayreti gösterdiğini düşünüyorum. Fakat 
kritik birkaç hatamız olduğu kanaatindeyim. 
Öncelikle ülke olarak kesinlikle daha güçlü 
bir lobi yaparak daha yoğun bir konumda yer 
almamız gerektiğini ve stant tasarımlarını 
daha dışa açık, ziyaretçiyi çekebilecek ve fir-
ma kimliklerini ön plana çıkartacak şekilde 
revize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Firmamız ağırlıklı olarak Kuzey Afrika, Orta 
ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor. 
ABD her sektörde olduğu gibi bizim sektö-
rümüzde de fiyat hassasiyeti yüksek olma-
yan ve oldukça büyük bir pazar. Bu sebeple 
üreticilerin ilgisi burada yoğunlaşıyor. Fakat 
elbette bu cazibenin de bedeli uzun yıllar 
verilecek emek ve pazara karşı gösterile-
cek istikrar. Tek bir fuar ile pazarda varlık 
sağlamak elbette gerçekçi olmayacağından, 
kararlı olarak uzun vadede bu pazarda yer 
almak istiyoruz. Şu anda çok rutin şekilde 
olmamakla beraber 12 farklı ülkeye ihra-
cat yapmaktayız. Ana ihracat kalemimizi 
ürettiğimiz plastik enjeksiyon makineleri 
oluşturuyor. Bölgedeki kullanıcıya pazar ko-
nusunda ısrarlı ve kararlı olduğumuzu gös-
terebilmek adına fuara gelecek senelerde 
katılmamızın şart olduğunu düşünüyorum.”

“MTG’nin yurt dışı fuarlarda Türk makine sek-
törünün tanıtımına yönelik yaptığı çalışmaları 
oldukça başarılı buluyorum. Ülke olarak yabancı 
pazarlarda kemikleşmiş net bir algımız yok. Bu 
hem avantaj, hem de dezavantaj olarak karşımıza 
çıkıyor. Dezavantaj oluyor çünkü kullanıcılar bir 
makine alımı için araştırma yapmaya başladıkları 
zaman akıllarına Avrupa, Çin, Tayvan, Güney 
Kore gibi ülkeler geliyor. Fakat oturmuş bir ‘maki-
ne imalatçısı’ algımız bulunmadığından ülkemiz 
bu sıralamada yer almıyor ve daha başlangıçtan 
kaybettiğimiz müşteriler oluyor. Diğer taraftan 
sağladığı bir avantaj da; biz makine imalatçıla-
rına baştan yazacağımız bomboş bir sayfa veriyor. 
Uzakdoğu gibi kemikleşmiş bir düşük kalite algısı 
ile mücadele etmemiz gerekmiyor. Tabii bulundu-

ğumuz bu nokta çok kritik. Eğer profesyonelce 
çalışan ve doğru makineleri üreten firmaların 
ihracat yaptığından emin olmazsak, o boş sayfayı 
yanlışlar ile doldurmamız kaçınılmaz. Yurt dışın-
da Türk makine üreticilerine karşı algının olum-
lu yönde değişmeye başlamasında MTG’nin elbet-
te olumlu bir etkisi var fakat algı yönetimi için 
uzun yıllar gerekiyor. Şu anda ülke olarak çok 
doğru bir yolda olduğumuza inanıyor ve kurum-
larımızın çok doğru adımlar attığını düşünüyo-
rum. Eğer yolumuzdan şaşmaz ve bunu kararlılık 
ile sürdürürsek Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde bölgedeki en önemli makine imalatçısı 
ülkelerden birisi olmasının kaçınılmaz olduğuna 
inancımız tam. Türk makine üreticileri fedakar-
lıktan, riskten ve inisiyatif almaktan kaçmıyor. 
Marka değerlerini müşterilerine pazarlayan 
Avrupalı üreticilerin karşısında en iyi fiyat-kalite 
dengesini bizim sunabildiğimize inanıyorum. Bu 
gerçeği dış pazarlara ne kadar iyi tanıtıp ne ka-
dar iyi anlatabilirsek, bizim ülkemizden de dünya 
çapında bilinen markaların çıkmasının mümkün 
olacağını düşünüyorum.”

BURÇ ANGAN
HÜRMAK
YÖNETIM KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI
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“Hızlı bağlantı elemanları sektö-
ründe Türkiye’nin ilk ve en büyük 
üreticisi olan firmamızın, ‘tst’ mar-
kasıyla Amerika’daki pazar payını 
geliştirmek ve yeni ürünlerimizi 
sergilemek için fuara katıldık. NPE 
Fuarı, özellikle Uzakdoğu ile ticarete 
alışmış Amerika pazarı için, kaliteli 
ürünü ekonomik fiyata tedarik et-
me algısını güçlendirmek açısından 
önemli. Fuar firmamız açısından ol-
dukça iyi geçti. Fuarın Orlando’ya ta-
şınması hem iklim şartları, hem de 
Güney Amerikalı ziyaretçilerin ula-
şımı açısından iyi bir değişiklik oldu. 
Organizasyonda herhangi bir sıkıntı 
yaşamadık. Avrupa ağırlıklı olmak 
üzere Tamsan ürünlerini dünyanın 
50’den fazla ülkesine gönderiyor. 
Amerika pazarının dinamiklerine 
uygun modifikasyonları en verim-
li şekilde sürdürüp pazar payımızı 
artırmayı istiyoruz. Bu çerçevede 
NPE Fuarına 2018’de de katılmayı 
düşünüyoruz.”

“MTG’nin, yerli üreticilere nitelikli ürün 
gruplarını yurt dışında tanıtır ve pazar-
larken sağladığı destekten memnunuz. 
MTG, yabancı müşterilerin Türk ma-
kine üreticilerine karşı algı geliştirmele-
ri konusunda oldukça yardımcı oluyor. 
Ülkemizin ekonomik istikrarının sağlan-
ması gerektiği de bu algının oturmasında 
şüphesiz çok önemli bir ekten. MTG faa-
liyetlerini kesintisiz sürdürmeli.”

GÖRKEM BAYHAN 
TAMSAN
KUZEY AMERIKA SATIŞ 
YÖNETICISI

“MTG’NİN 
DESTEĞİNDEN 
MEMNUNUZ”

“MTG, TÜRK MAKİNESİNİN 
AVANTAJLARINI ÖNE ÇIKARIYOR”

“MTG’NİN ÇALIŞMALARI ARTARAK 
SÜRMELİ”

“İlk ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz ve ürün 
göndermeye devam ettiğimiz ABD pazarını 
yerinde görmek için fuara katıldık. Firmamız 
50’den fazla ülkeye ağırlıklı olarak ekstrüzyon 
ön katları, ayarlı kalibre, basınç test başlığı, 
boru kafaları gibi kalemlerde ihracat ger-
çekleştiriyor. Fuar kapsamında kurduğumuz 
temasların olumlu şekilde sonuçlanacağını 
umut ediyoruz.”

“Çoğu ziyaretçi imal ettiğimiz ürünlere bakınca 
‘Bunlar Alman malı mı?’ diye soruyor. Türk maki-
nelerinin kalite yönünden Avrupalı rakiplerinden 
eksiği olmadığı gibi fazlası var. Öncelikle fiyatları-
mız onlardan daha uygun. Mevcut avantajlarımızı 
korumamız ve daha iyi ürünler üretmemiz gereki-
yor. Bu çerçevede MTG’nin Türk makine sektörü-
nün tanıtımına yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları 
da oldukça değerli buluyorum.”

“NPE Fuarına, Amerika pazarına açılmak ve 
firmamızı daha iyi yerlere getirebilmek ama-
cıyla katıldık. Fuar sektörümüz için oldukça 
önemli olsa da gelen ziyaretçi sayısının az ol-
ması nedeniyle bizim için çok başarılı geçme-
di. Firmamız genellikle Avrupa ülkelerine ih-
racat gerçekleştiriyor fakat Güney Amerika da 
hedef pazarımız arasındadır. Bu pazara hakim 
olup sürekli çalışabileceğimiz müşteriler ka-
zanabilmeyi diliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da 
bu fuarda yer almayı arzu ediyoruz.”

“MTG’nin çalışmalarını oldukça başarılı buluyor 
ve artarak devam etmesinin diliyorum. Yurt dışın-
da Türk makine üreticilerine karşı algının olumlu 
yönde değişmeye başladığını ve bu durumun oluş-
masında da MTG’nin büyük pay sahibi olduğunu 
düşünüyorum.”

CEMAL BAŞAR
BAŞAR AĞIR MAKINE
GENEL KOORDINATÖRÜ

KEMAL ARSLAN
MARMARA PET LEVHA VE 
PLASTIK 
GENEL MÜDÜRÜ
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“Fuara katılmaktaki amacımız; 
60 ülkeye ihracat yapan firmamızı 
Amerika pazarına da açmak, ürün-
lerimiz ve firmamızı tanıtmak, sek-
tördeki firmalara ulaşmanın en kolay 
yolu olan fuar ortamında bölgeyi ve 
sektörü gözlemlemek ve bayilikler 
oluşturarak marka bilinirliğimizi du-
yurmaktı. 30 yıllık tecrübesiyle plas-
tik geri dönüşüm makineleri üreten 
firmamız için NPE Fuarı diğer plas-
tik, makine ve geri dönüşüm fuarları 
gibi mutlaka aktif olarak yer almamız 
gereken bir fuardı. Fuarın, firma-
mızın katılım hedefleri göz önüne 
alındığında oldukça başarılı geçtiğini 
söyleyebilirim. Yatırım malı üreten 
bir firma olarak dünyanın birçok ül-
kesinde makinelerimiz çalışıyor. ABD 
pazarı bizim ciddi anlamda ilgilendi-
ğimiz, hedef belirlediğimiz bir bölge. 
Önümüzdeki yıllarda bayilik kanalı 
veya İnan Plastik Amerika olarak bir 
oluşum düşünüyoruz.”

“NPE fuarında MTG’nin çalışmalarına 
birebir tanıklık etme fırsatı buldum. Son 
yıllarda Türk makine sektörüne bakışın 
olumlu yönde değişmeye başladığını dü-
şünüyorum fakat oluşmuş bazı algıları 
değiştirmek zaman alıyor. Makine kalitesi 
arttıkça, üretimde standardizasyon sağ-
landıkça, sunulan servis ve hizmetlerin 
niteliği yükseldikçe MTG’nin de çalışma-
larının yardımıyla sektörümüz yükselişine 
devam edecek.”

ZUHAL OBA
INAN PLASTIK
SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ

“SEKTÖRÜMÜZÜN 
YÜKSELMESİNDE 
MTG PAY SAHİBİ”

“MTG, FAYDALI ÇALIŞMALARA
İMZA ATIYOR”

“MTG, DÜNYANIN HER YERİNDE 
YANIMIZDA”

“Roboplas markasını ve ürünlerini Amerika 
kıtasına tanıtmak ve bu pazarda kalıcı oldu-
ğumuzu göstermek amacıyla fuara katıldık. 
NPE Fuarı sektörümüz açısından en önemli 
fuarlardan bir tanesi. Avrupa, Asya ve Afrika 
firmamızın ağırlıklı ihracat pazarlarını oluştu-
ruyor. ABD ve Amerika kıtası ise sektörümüz 
açısından potansiyeli yüksek pazarlar ara-
sında. Fuar, firmamız açısından sorunsuz ve 
amacımıza ulaşmamız bakımından da iyi geç-
ti. Aksi bir durum olmazsa ilerleyen yıllarda 
NPE Fuarına daha büyük hedeflerle katılmak 
istiyoruz. Bu yıl tanıtım standı ile yer aldığımız 
organizasyonda, 2018 yılında robot sistemi 
sergilemeyi planlıyoruz.

“MTG’nin Türk makine sektörünün tanıtımına 
yönelik yaptığı reklam ve tanıtım çalışmalarını 
kesinlikle faydalı buluyoruz ve tanıtım ayağında 
daha fazla rol almasını temenni ediyoruz. MTG’ye 
sektörümüzün ihtiyacı var.”

“ABD pazarını yakından tanımak amacıyla 
NPE Fuarına katıldık. NPE, sektör açısından 
kuzey Amerika’da düzenlenen en büyük fuar. 
Firmamız açısından da genel anlamıyla başa-
rılı geçtiğini söyleyebilirim. Plastik boru üre-
tim hatları imal eden firmamızın ihracat pa-
zarlarını Avrupa ve yakın Asya ülkeleri oluştu-
ruyor. Burada var olabilmek ABD pazarından 
en önemli beklentimiz.”

“Yurt dışında Türk makine üreticilerine karşı algı-
nın olumlu yönde değişmeye başladığını düşünüyo-
rum. Bunun sağlanmasında MTG’nin büyük etki-
si var. Sektörümüzün tanıtımı yönünde üstlendiği 
sorumlulukla MTG’yi dünyanın çeşitli ülkelerinde 
yanımızda görmekten sevinç duyuyoruz.”

ONUR ORAL
ROBOPLAS
GENEL MÜDÜRÜ

YUSUF YAVUZ
KUATRO PLASTIK
GENEL MÜDÜRÜ
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“MTG, ETKİSİNİ HİSSETTİRİYOR”

“NPE, dünyanın en önemli plastik ticaret fu-
arlarından biri. Plastik sanayisinin tüm sek-
törlerini bir araya getiriyor olması ayrı bir 
avantaj sağlıyor. NPE Fuarına PAGDER ola-
rak ilk kez katıldık. Daha önce Türk firmaları 
bireysel olarak NPE’ye katılıyordu ancak ilk 
defa bir milli katılım organizasyonu düzen-
lendi. ABD gibi önemli bir pazarın en büyük 
plastik şovu haline gelen organizasyon, Türk 
katılımcılar için önemli fırsatlar barındırıyor. 
Bu temel amaç etrafında gerekli çalışmala-
rı tamamladık.  Fuara yönelik milli katılım 
organizasyonu katkı sağlaması açısından 
ABD’deki diğer birçok ticaret organizas-
yonunun üstüne çıktı. Ancak çıtayı yüksek 
tuttuğumuz için beklentilerin de bir miktar 
altında kaldı. Ticari bağlantılarımızın sayısı 
fuarın ölçeği itibarıyla daha fazla olmalıydı. 
Fuarın Türkiye temsilcisi olarak fuar yetki-
lileriyle son gün bir değerlendirme toplan-
tısı yaptık ve organizasyonel olarak gelecek 
yıllarda ele alınması gerektiğini düşündüğü-
müz hususları SPI’ya ilettik. Özellikle ziya-
retçi sayısının daha da artırılması için çalış-
ma yapılmalı.  Türkiye plastik sektörü, plas-
tik mamullerde ihtiyacının tamamını karşıla-
yan, dış ticaret fazlası veren bir sektör. Yıllık 
13 milyar doların üzerinde katma değer üre-
tiyor ve 14 bin firma ile 250 binden fazla kişi-
ye doğrudan istihdam sağlıyor. 2014 itibariy-
le hammadde ve mamul toplam ihracatımız 
6,1 milyar dolara yükseldi. Sadece mamul 
bazında ihracatımız ise, 4 milyar 976 milyon 
dolar. Dış ticaret fazlamız mamullerde sür-
dü ve 2014 yılı sonunda bir önceki yıla gö-
re yüzde 12,4 artarak 1,9 milyar dolar oldu. 
Şunu da vurgulamak isterim ki, plastik ma-
mullerde iç tüketimin yüzde 91’ini yine yerli 
imalatla karşılıyoruz. İthalatın payı sadece 
yüzde 9 seviyesindedir. Bu çerçevede ABD 
pazarı özellikle büyüklüğü itibarıyla ümit va-
at ediyor. Bu nedenle pazara girişte temsil-
cilik ve distribütörlük kanalları ayrıca önem 
arz ediyor. NPE’de bu kanallar ile ilgili özel-
likle çalışmalar yürütüldü. Bununla birlikte, 
PAGDER olarak ABD Hazine Müsteşarlığı 
yetkililerini milli katılım pavyonumuza da-
vet ettik ve ABD’de devlet teşvikleri ile ilgili 
bir bilgilendirme yapılmasını sağladık. NPE 
Fuarı’nın Türkiye temsilcisi olarak 7-11 
Mayıs 2018’de yine Orlando’da gerçekleşti-
rilecek fuara katılmayı düşünüyoruz. Fuar 
organizatörü SPI ile yaptığımız görüşmeler 
ve dikkatlerine sunduğumuz hususlardaki 
iyileştirmeleri ise takip edeceğiz.”

“MTG, etkinliği ile ön plana çıkan ve etkisini 
hissettiren bir organizasyon. NPE’de bunu bire 
bir yaşadık. Seçilen yayın organları o kadar isa-

betli oldu ki, geri bildirimlerin önemli bir kısmı da 
ilan ve reklamları yayın organlarında gördükleri-
ni bize ilettiler. Türk makine sanayinin yapılan bu 
çalışmaların meyvelerini toplamaya devam ettiği-
ne inanıyoruz. Bunun yanı sıra, özellikle MTG 
ile PAGDER’in ortaklaşa yaptıkları Türkiye 
tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürü-
yor. Katılımcı ve ziyaretçilerden aldığımız geri 
bildirimlerde, ABD ve Türk bayraklarının iç içe 
geçmiş olarak kullanıldığı reklam ve tanıtımla-
rın hedef kitlenin dikkatini çektiğini gözlemledik. 
Hayli ilgi çekici bir tanıtım gerçekleştirilmiş oldu. 
MTG etkin desteğiyle ABD’de de sektörümüzün 
farkındalığının artırılmasına katkıda bulundu. 
NPE’de gördük ki, ABD’li makine üreticileri ile 
yerli sanayimiz rekabet edebilecek düzeyde. Ancak, 
teknolojiye yatırım konusunda hala yerli sanayi-
mizin devlet destek ve teşviklerine ihtiyacı var. Bu 
yüzden MTG’nin üstlendiği rol yadsınamaz. İyi 
yatırımlar yapabilirsiniz, son teknolojileri entegre 
edebilirsiniz ancak özellikle algı yönetimi ile ilgili 
yapılacak çalışmaları bir elden yürütmenin yara-
tacağı potansiyeli ayrıca kullanmalısınız.”

SELÇUK MUTLU
PAGDER GENEL SEKRETERI
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ULUSLARARASI ASANSÖR 
FUARINA İSTANBUL EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI
Asansör sektöründen profesyonelleri buluşturan, yeni nesil ürün ve teknolojilerin sergilendiği 
14. Uluslararası Asansör Fuarı 26-29 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

Alanında dünyanın en önemli üç 
etkinliğinden biri kabul edilen 
Uluslararası Asansör İstanbul 
2015, 26-29 Mart tarihleri arasın-
da ziyaretçilerini ağırladı. Daha 

hızlı, daha akıllı ve daha güvenli asansörler 
için tüm çözümlerin bir arada sergilendiği fuar 
yoğun ilgi gördü. 

28 ÜLKEDEN 434 FİRMA KATILDI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği 
(AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt 

ve Avrupa Asansör Derneği (ELA) Yönetim 
Kurulu Başkanı Philippe Lamalle tarafından 
açılan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarında, 
28 ülkeden 434 firma ürün ve çözümlerini ser-
gileme fırsatı buldu. Dört gün süren organi-
zasyonu 88 ülkeden 28 bin 278 kişi takip etti. 
İhtisas fuarı niteliği taşımasına karşın ziyaretçi 
yoğunluğu açısından nihai tüketici fuarlarının 
başarısını yakaladı. 2013 yılına göre katılımcı 
ve ziyaretçi sayısını artıran fuar dört ayrı hol-
den oluşan 50 bin metrekarelik alanda gerçek-
leştirildi. İki yılda bir düzenlenen ve bu sene 
14’üncüsü organize edilen fuarda; konutlardan 
alışveriş merkezlerine, sağlık kuruluşlarından 
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ofis binalarına kadar hayatın hemen her anın-
da var olan asansörlere ilişkin daha hızlı, da-
ha güvenli ve daha akıllı çözümler sergilendi. 
Asansör İstanbul 2015’te sunulan yenilikler 
arasında özellikle asansör kazalarının önüne 
geçmeye yönelik güvenlik ve konfor taban-
lı sistemler, teknoloji ile estetiği buluşturan 
kabin tasarımları, asansör içi görsel iletişim 
uygulamaları ve yeni nesil etkileşimli panel-
ler dikkat çekti. Açılış töreninde konuşan ELA 
Başkanı Philippe Lamalle, Asansör İstanbul 
2015’in bu yıl rekor sayıda komponent üreticisi 
ve uzman hizmet firmasına ev sahipliği yaptı-
ğını söyledi. Avrupa, Amerika, Asya ve elbette 
Ortadoğu ve Türkiye’den imalatçılar ve teda-
rikçilerin hazır bulunduğu Asansör İstanbul 
2015’i bu bölgede düzenlenen gelmiş geçmiş 
en büyük ve en kapsamlı asansör teknolojisi 
etkinliği olarak niteleyen Lamalle, fuarın yıllar 
içinde sektör için dünyanın en büyük üç orga-
nizasyonundan biri haline geldiğini belirtti.

KITALARI BULUŞTURAN FUAR
Asansör İstanbul 2015, başta ulusal düzeyde 
katılım gerçekleştiren Almanya, Çin ve İtalya 
olmak üzere, aralarında ABD, İspanya, Fransa, 
İngiltere, Yunanistan, Hindistan, Lübnan, Malta 
ve Bosna Hersek’in de bulunduğu toplam 28 
farklı ülkeden 434 firmaya ev sahipliği yaptı. İki 
yıl önceki buluşmaya göre ziyaretçi rekoru da 
kırılan fuarı, Türkiye’nin 77 ilinden ziyaretçiler 
takip etti. 6 bin 82’si yurt dışından olmak üze-
re 88 ülkeden 28 bin 278 profesyonelin geldiği 
Asansör İstanbul 2015’e en çok ziyaretçi yol-
layan ülkeler sırasıyla İran, Suudi Arabistan, 
Yunanistan, Mısır, Irak, Hindistan, Rusya, 
İtalya ve Lübnan oldu.

SEKTÖRÜN SORUNLARI ASANSÖR 
İSTANBUL 2015 FUARINDA TARTIŞILDI
Yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği 
Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, eş za-
manlı düzenlenen konferanslarla da sektörün 

nabzını tuttu. Fuar kapsamında gerçekleş-
tirilen oturumlarda ELA İstatistik Komitesi 
Başkanı Ebru Gemici “Asansör ve Yürüyen 
Merdiven İstatistikleri” hakkında bilgi verirken, 
Paulo Tattoli “Standartlar ve Risk Analizleri” 
ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Esfandiar 
Gharibaan ve ELA Komponent Komitesi 
Başkanı Wolfgang Adldinger ise sunumlarında 
“Yeni EN 81-20&50 Standardı”nı anlattı. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün 
ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, fu-
arın “Yönetenler Ne Diyor?” konulu panelinde 
konuşmacı olarak yer aldı. Ergün, aralarında 
asansörcülerin de olduğu imalat sektörüne, 
‘Bakanlık-Sektör’ ilişkileri, markalaşmanın 
önemi ve fırsatları değerlendirme konularında 
tecrübelerini aktardı.
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PAGDER’İN SEKTÖREL 
EĞİTİM SEMİNERLERİ 
MTG SPONSORLUĞUNDA 
YAPILDI
Ekstrüzyon alanında dünyanın saygın isimlerinden biri kabul edilen Dr. Chris Rauwendaal’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı, MTG’nin desteğiyle Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
tarafından organize edilen eğitim semineri İstanbul’da yapıldı.

PAGDER, plastik sanayisinde 
yüksek maliyetlere yol açan 
ekstrüzyon sorunlarının çö-
zümüne yönelik düzenlediği 
ve yaklaşık 150 katılımcı ile 

büyük ilgi gören eğitim odaklı iki gün-
lük seminer gerçekleştirdi. Ekstrüzyon 
alanında dünyanın saygın isimlerinden 
biri kabul edilen ve bu alanda yazdığı 
eserler ders kitabı olarak okutulan Dr. 
Chris Rauwendaal’ın konuşmacı olarak 
yer aldığı seminerde, imalatçılara ma-

liyet avantajı sağlayan önemli bilgiler 
sunuldu.

“DÜNYANIN EN PRESTİJLİ 
ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ” 
İstanbul’da 8-9 Nisan tarihleri arasında, 
İstanbul’da düzenlenen seminerin ko-
nuşmacısı Dr. Chris Rauwendaal, dünya 
çapında 200’e yakın eğitim konferan-
sına katıldı. Dünyadaki plastik işleme 
makineleri üreticileri, kullanıcıları için 
bir başvuru, referans kaynağı olarak 

kabul edilen Dr. Chris Rauwendaal’ın 
verdiği eğitim, yerli makine üreticile-
ri ve kullanıcıları için önemli katkılar 
sağladı. Seminerin açılış konuşmasını 
yapan PAGDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Reha Gür, ekstrüzyon alanının 
en saygın ismi Dr. Chris Rauwendaal’ın 
katıldığı bu etkinliğin Avrupalı plastik 
işleme makine üreticileri nezdinde de 
çok prestijli bir seminer olduğuna dik-
kat çekti. Türkiye plastik sektörünün 
Avrupa’nın ikinci, dünyanın yedinci bü-
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yük üreticisi konumunda olduğunu vur-
gulayan Reha Gür; hammadde, mamul 
ve plastik işleme makineleri imalat ve 
ticaretiyle uğraşan sektör mensuplarına 
hizmet vermek amacıyla düzenledikleri 
eğitimleri sürdürmeye devam edecek-
lerini söyledi. PAGDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Semerci de, seminerde 
yaptığı konuşmada, ‘Ekstrüzyonda Sorun 
Giderme Semineri’nin plastik sektörü 
için somut kazanç sağlayacak bir eği-
tim olduğunun altını çizdi. Semerci, 
“Üniversitede kitaplarını okuduğumuz 
Dr. Chris Rauwendaal’ın birikimlerinden 
istifade edecek olmanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Eğitim odaklı bu seminer ile 
makine üreticilerimizin, kullanıcı kişi ve 
firmalarımızın bu değerli bilgilere erişim 
fırsatını sağlıyor olmaktan dolayı mutlu-
yuz“ dedi. 

MTG, MAKİNE ALT SEKTÖR 
DERNEKLERİNİ DESTEKLEMEYİ 
SÜRDÜRÜYOR  
Semineri  destekleyen MTG,  Ser 
Rezistans,  S isan Plast ik ,  T isan 
Mühendislik Plastikleri, Kuatro Makine 
firmalarına teşekkür plaketlerinin 
de sunulduğu etkinlikte, Dr. Chris 
Rauwendaal, ekstrüder ile çalışan her 

teknik personelin sorun giderme bece-
rilerini geliştirmeyi amaçlayan sunum-
lar yaptı. Sektörün en yüksek maliyetli 
kalemlerinden biri olan ekstrüzyon so-
runlarının efektif ve sistematik bir şe-
kilde çözülmesi için yöntemlerin örnek 
olaylarla anlatıldığı eğitimde; polimer 
bozunmasına yönelik olarak, ekstrüzyon 
süreçlerinde bozunmayı azaltma ve her 
bir düzensizlikte alınabilecek önlemler, 
çözüm yolları da katılımcılara aktarıldı. 
Seminerde, bazı katılımcıların paylaştığı 
sorular ve örnek niteliği taşıyabilecek 
gerçek sorunlarına da Rauwedaal tara-
fından çözüm önerileri getirildi.

Dr. Chris RAUWENDAAL
Eğitimci - Yazar

Hüseyin SEMERCI
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Reha GÜR
PAGDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Hedef pazar Almanya’ya yönelik 
tanıtım çalışmalarını yıllardır 

başarıyla sürdüren MTG, Türk 
makinecileriyle birlikte Hannover 
Messe 2015’te sektörün gücünü 
bir kez daha dünyaya sergiledi. 

MTG, Türkiye’nin fuarın dikkat 
çeken ülkelerinden biri olmasını 

sağladı.
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Dünyanın lider endüstri fuarların-
dan biri olan Hannover Messe, 
13-17 Nisan tarihleri arasında 
Almanya’da düzenlendi. 70 ülke-
den 6 bin 500 firmanın katıldığı 

fuarda 217 Türk firması da yerini aldı. Türkiye, 
Makine Tanım Grubunun yıllardır süren başa-
rılı çalışmalarının da etkisiyle ilgi odağı olma-
yı yine başardı.  MTG, 5 ve 15’inci holdeki iki 
standında ziyaretçilerine Türk makine sektö-
rü hakkında bilgi verirken, havaalanı ve fuar 
alanında yer alan reklam çalışmalarıyla da 
dikkatlerin Türk makine sektörünün üzerine 
yoğunlaşmasını sağladı. “Turkish Machinery” 
logolu Almanca hazırlanan MTG reklamları 
havaalanından başlayarak, fuar alanında rek-
lam kulelerinde, küp ilanlarda, otobüslerde, 
fuarın metro durağında, taksi duraklarında, 
billboardlarda, fuar haritaları ve fuar gaze-
tesinde yer aldı. Böyle fuarı ziyaret eden 200 
binden fazla kişinin ve binlerce katılımcının 
MTG reklamları ile Türk makine sektörünün 
avantajları hakkında bilgi sahibi olması sağ-
landı. MTG, Almanya Başbakanı Angela Merkel 
ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 
katıldığı açılış seremonisine sponsor oldu. 
MTG’nin sponsor olduğu sigara salonunda ise 
Türk içecekleri ikram edildi. Ayrıca açılış sere-
monisinin yapıldığı alanda reklam küplerinde 

“Turkish Machinery” ilanları yer aldı. Fuara 
MAİB ve MTG’yi temsilen Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Necmettin Öztürk, Ali Eren, 
Tamer Güven, Ferdi Murat Gül, Mehmet Ağrikli 
ve Menderes Akar katıldı.  Pompa ve Vana 
Sanayicileri Derneği (POMSAD) fuar süresin-
ce MTG’nin 15’inci holdeki standında Genel 
Sekreter Gökhan Türktan tarafından temsil 
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edildi. Faaliyet gösterdikleri alt sektörler ile 
ilgili fuar ziyaretçilerini bilgilendirmek ama-
cıyla Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Direktörü 
Abdullah Parlar ve Makina İmalatçıları Birliği 
(MİB) Ekonomi Uzmanı Fulya Çınar Önal MTG 
ile birlikte hol 5’teki stantta yer aldı. Fuarın 
ikinci günü MTG standında Türk katılımcılar 
ve yabancı muhataplardan oluşan yaklaşık 400 
kişinin katılımı ile bir kokteyl gerçekleştiril-
di. Kokteyle Hannover Başkonsolosu Mehmet 
Günay ve Ticaret Müşaviri Kudret Ceran da 
katıldı. Fuar süresince MTG reklamlarının yer 
aldığı Messe Daily Gazetesi’nde Türk makine 
sektörü ve MTG’nin faaliyetlerinden övgüyle 
bahseden haberler yayımlandı. Ayrıca fuarda 
MTG standlarında Türk firmalarının yerlerini 
gösteren broşür, üyelere ait veritabanı CD’si, 
katalog, USB dağıtıldı.

MTG’NİN HANNOVER MESSE 
FAALİYETLERİ GÖZ DOLDURDU   
MTG heyeti, Hannover Messe Fuarlarındaki te-
masları kapsamında ilk gün Die Welt Gazetesi 
Yayın Grubu Axel Springer’den, Uluslararası 
Satış Müdürü Robert Langenbach ile bir ara-
ya geldi. Toplantıda ilişkilerin geliştirilme-
sine yönelik hangi adımların atılabileceği 
tartışıldı. Schlesweig-Holstein İş Geliştirme 
ve Teknoloji Transferi İşbirliği Kurumu (WT.

SH) Yatırım Danışmanı Beate Zitzlaff ile de 
görüşen MTG heyeti, Schlesweig-Holstein 
Bölgesinde yatırım yapacak firmalara ücretsiz 
olarak verilen danışmanlık hizmetleri hakkın-
da bilgi aldı. Fuarın ikinci gününde Moskova 
Şehir Hükümeti standında Bilim, Endüstriyel 
Politikalar ve Girişim Departmanı Başkanı 
Oleg Bocharov, Başkan Yardımcısı Natalia 
Popkova ve Yatırım Ajansı Direktörü Leonid 
Kostroma’yı ziyaret eden MTG heyeti, MTG’nin 
hedef pazarlarından biri olan Rusya’da ger-
çekleştirilebilecek işbirliği olanakları ve ya-
tırım fırsatları hakkında fikir alışverişinde 
bulundu. MTG heyeti, fuarın üçüncü gününde 
ABD’nin Ohio Eyaletinden gelen International 
Trade Inniative temsilcilerini ağırladı. Toplan-
tıda sanayi bölgelerinin yapısı ve ABD pazarına 
girmek isteyen üye firmalara sağlanacak des-
tekler konusu ele alındı. Ayrıca aynı gün OWL 
Genel Sekreteri Holger Nord ile işbirliğimizi 
artırabilecek faaliyetler üzerine görüşüldü. 
Görüşmede OWL’nin internet sitesinde küre-
selleşme bölümünde Türk makine üreticileri 
ve ürünleri hakkında bilgi verilmesi karar-
laştırıldı. Bu çalışmayla OWL üyesi firmaların 
Türkiye’den hangi ürünü nerede bulabilecek-
leri konusunda yönlendirme yapılması amaç-
lanıyor. Fuarın dördüncü gününde Deutsche 
Messe Direktörü Kai Varrelmann ile yapılan 
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görüşmede ise Ekaterinburg’da gerçekleş-
tirilecek WIN Ural Fuarı ile ilgili detaylar 
konuşuldu.

“KAYNAKLARIMIZI BU YIL DAHA AKILCI 
KULLANDIK”
Hannover Messe Fuarının makine sektörü açı-
sından son derece önemli bir etkinlik ve yeni 
ürünler ile teknolojilerin sergilediği şov alanı 
olduğuna dikkat çeken MTG Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, “Bu yıl düzenle-
nen fuardan katılımcılar yine memnun ayrıldı. 

Firmalara yeni iş bağlantıları olanağı sunan 
fuar ziyaretçilerin niteliği açısından da bek-
lentileri karşıladı. Türk makinecileri de her yıl 
daha geniş katılımla fuarda yerini almayı sür-
dürüyor” dedi. MTG’nin yıllardır hedef pazar-
lara yönelik sürdürdüğü başarılı çalışmaların 
da etkisiyle Türk ürünlerine duyulan güvenin 
ve gösterilen ilginin arttığını gözlemledikle-
rini aktaran Yılmaz, Hannover Messe Fuarına 
katılan Türk firmalarının sayısının artması ve 
stantlarının büyümesini sektörde güçlenmenin 
en açık göstergesi olarak nitelendirdi. “Kalite 
bakımından da iyi konuma ulaştığımızı düşü-
nüyorum. Artık Hannover Messe Fuarında ‘Biz 
de varız!’ deme şansını yakaladık” diyen Yılmaz 
fuarla ilgili şu gözlemlerini paylaştı: “Fuarda 
partner ülke olması nedeniyle Hindistan’ın 
reklam ve ilan kampanyalarına ağırlık verdiği-
ni gözlemledik. Hindistan’ın devlet desteğiyle 
yürüttüğü reklam çalışmalarından haberdar 
olduğumuz için yapacağımız tanıtım kampan-
yalarında daha temkinli olduk, kaynaklarımızı 
daha idareli ve akılcı kullandık. Tanıtım çalış-
ması yaptığımız alanları daha doğru seçmeye 
çalıştık. Yazılı medya üzerinde etkili olmayı he-
defledik. Hannover Messe gerek bizler gerek-
se de katılımcılar açısından iyi bir ön hazırlık 
yapılarak başarıyla sonuçlanabilecek bir etkin-
lik. Fuar öncesi tüm katılımcı firmalarımızdan 
kendilerini tanıtan fotoğraflı bir yazı hazırla-
malarını istedik. Bunu hazırladığımız tanıtım 
broşürlerinde kullanarak ilgili sektörel der-
gilerle paylaşacağımızı belirttik. Fakat bu ta-
lebimize sadece 18 firma geri dönüş yaptı. Bu 
rakam beklentimizin çok altındaydı. Özellikle 
yurt dışı fuarlardan daha fazla verim almak 
istiyorsak iletişimimizi artırmak durumunda-

Sevda Kayhan 
Yılmaz: “Yurt 

dışı fuarlardan 
daha fazla verim 
almak istiyorsak 

iletişimimizi artırmak 
durumundayız. 

Karşılıklı 
etkileşimle ilerleme 

kaydedebiliriz.”
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yız. Karşılıklı etkileşimle ilerleme kaydedebi-
liriz. Firmalarımızın haberleşme kanallarında 
daha aktif olması gerekiyor. Bizlerin fuardan 
memnun ayrılmasını sağlayan, üyelerimizin 
memnuniyetidir.”

“TÜRK MAKİNECİLERİN MÜCADELECİ 
BİR RUHU VAR”
Türk üreticilerinin bütün imkansızlıklarına 
rağmen başarılı bir performans sergilediğini 
belirten MTG Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Ağrikli kredi, yatırım, yüksek vergi ve Ar-Ge 
gibi zorluklar yaşamalarına karşın üreticileri-
miz bir mucizeye imza attığını söyledi. “Üretim 
politikalarında düzenlemeye giderek yaşanan 
bu sıkıntılara çözüm bulabileceğimize, Avrupa 
standartlarını yakabileceğimize olan inancım 
sürüyor” diyen Ağrikli, bireysel anlamda bir 
yere kadar çıkılabileceğini savunarak Türk 
makine sektörünün hedeflerine ulaşması 
için devletin her anlamda destek sağlama-
sının önemline vurgu yaptı. Hannover Messe 
Fuarına yönelik gözlemlerini paylaşan Ağrikli, 
“Ar-Ge konusunda Almanya çok başarılı. Özel 
sektör, devlet ve akademik kurumlar senkro-
nize bir biçimde çalışıyor. Bu tür çalışmalar 
güzel projelerin ortaya çıkmasında çok etkili 
oluyor. Almanya kalite açısından kendini kanıt-
lamış dünya lideri bir ülkedir. Alman firmaları 
da karlılık açısından çok iyi bir düzeye ulaş-
tılar. Müşterilerimiz dahi ürün talep ederken 
bazı parçaların Alman ürünü olmasına dikkat 
ediyor. Bu da Alman ürünlerine olan güvenin 
somut bir örneğidir” dedi. Nitelikli eleman 
sorunu ve maddi imkansızlıkların giderilmesi 
halinde Türkiye’nin de bu gibi başarılara im-
za atacağını belirten Ağrikli şunları söyledi: 
“Türk makinecilerinin mücadeleci bir ruhu 
var. Yüksek teknolojiyi üretmeyi talep eden fir-
malarla devletin koordineli bir şekilde hareket 
ederek sağlam politikalar üretmesi gerekiyor. 
Yönlendirici olmamız, doğru kanallara yönlen-

dirmemiz gerekiyor. Tecrübesini kanıtlamış 
firmalarla, akademisyenlerle ve devlet des-
teğiyle geniş tabanlı bir çalışma içine girme-
miz gerekiyor. Bu tür uluslararası organizas-
yonlara devletin de gereken ilgiyi göstermesi 
gerekiyor. Türk makinesinin geldiği noktayı 
görmek için bu gibi organizasyonların yeterli 
olduğunu düşünüyorum. Yurt dışından alınan 
eski makinelerle üretim yapıp yurt dışına sa-
tamayız. Firmaların benzer alanda üretim 
yapmasından ziyade ülkemizde üretime geç-
memiş yeni ürünler üretip farklı alanlara yö-
nelmesi gerekiyor.” Ağrikli, Fuarın partner ül-
kesi Hindistan ile ilgili gözlemlerini “Hindistan 
son yirmi yıldır teknoloji ve makine sektörüne 
çok önem veriyor. Hindistan Başbakanının 
açılışta yaptığı konuşma bunun bir örneğiydi. 
Sloganlarını çok beğendim. Amerika, Fransa, 
Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin üretimi on-
larla yapmasını istiyor. Ülkemizde yerli ser-
maye yurt dışını tercih ediyor. Büyük firmalar 
üretimlerinin bir kısmını yurt dışına kaydırıyor. 
Türkiye’de sıcak para akışı sağlanmasıyla üre-
tim tesisi kurulması arasında çok büyük bir 
fark var. Ülkemize büyük bir grubun büyük bir 
üretim birimi gelirse teknolojik anlamda bu-
radan edinilen büyük kazanımlar olacaktır. Bu 
kazanımlarla birlikte üretim politikaları revize 
edilerek ve yurt dışında üretim yapan serma-
ye yurt içine çekmeliyiz. Yüksek teknolojiye 
ayrı teşvik uygulanabilir” şeklinde aktardı. 
Hannover Messe 2015’te MTG’nin yürüttüğü 
reklam ve tanıtım çalışmaları yerli, yabancı 
bütün katılımcıların takdirini topladığının altını 
çizen Ağrikli, “MTG, Türk makinelerine daha 
fazla güven duyulmasının ardındaki en önemli 
etken. Özellikle bu fuarda yapılan tanıtım kam-
panyalarında harcanan çabadan ötürü emeği 
geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Mehmet Ağrikli: 
”Hannover Messe 
2015’te MTG’nin 

yürüttüğü reklam ve 
tanıtım çalışmaları 
yerli, yabancı bütün 

katılımcıların 
takdirini topladı.”
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FUARIN FARKLI GIRIŞLERINDE YER ALAN VE ALMANCA 
HAZIRLANAN KULE ILANLARI ZIYARETÇILERIN ILGISINI 

TÜRK MAKINELERINE ÇEKTI.
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DÜNYANIN EN GENIŞ FUAR ALANLARINDAN BIRI OLAN HANNOVER 
MESSE’DE HOLLER ARASI SERVIS HIZMETI VEREN OTOBÜSLER TÜRK 

MAKINE SEKTÖRÜNÜ TANITAN REKLAMLAR ILE GIYDIRILDI.

SKYWALK OLARAK ADLANDIRILAN GEÇIDIN GIRIŞINDE ZIYARETÇILERI 
“TURKISH MACHINERY” ILANLARI KARŞILADI.
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MTG’NIN SPONSOR OLDUĞU AÇILIŞ TÖRENINDE DE
“TURKISH MACHINERY” ILANLARI GÖZE ÇARPTI.

FUAR KATALOĞUNDA, FUAR 
GAZETESINDE VE FUAR PLANININ 

ARKASINDA MTG ILANLARI VARDI.

HAVAALANI DIŞ HATLAR BÖLÜMÜNDE YOLCULARI BAGAJ 
KÜPLERININ ÜZERINDE YER ALAN ILANLAR KARŞILADI.
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FUARIN ANA GIRIŞINDEKI 
TAKSI DURAKLARINDA MTG 

ILANLARI YER ALDI.
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“Hannover Messe Fuarına AKDER’i 
ve sektörümüzü temsilen katıldık. 
Fuar dünyanın farklı bölgelerinden 
üreticileri bir araya getiren, makine 
sektörünün geleceğine yön veren, 
sektörün kalbinin attığı bir orga-
nizasyon. Bu yıl da Türk firmaları 
Hannover’e damga vurdu. Yaklaşık 
300 Türk firmasının katılımı vardı 
ve bunun 15’i de derneğimiz üyesi 
firmalardı. Kendimizi evimizde gibi 
hissettik. Çok sayıda Türk firma-
sının yeni ürün ve çözümlerini bu 
platformda sunmasından mem-
nuniyet duydum. Üreticilerimiz 
açısından verimli bir fuar geçtiğini 
düşünüyorum.”

“MTG, Türk makine sektörünü doğru 
stratejilerle temsil eden en başarılı ku-
rumdur. Makine alt sektörlerine özellik-
le yurt dışı fuarlarda sağladığı destekle 
önemli bir misyon üstleniyor. MTG’nin 
fuardaki her iki standı da çok güzel dü-
zenlenmişti. Her ne kadar internet son-
rası fuarlar eski heyecanlarını kaybetmiş 
olsalar da, insanların birebir temasları 
hala önemini korumaya devam etmek-
tedir. Sonuç olarak MTG’nin başarılı 
bir organizasyon gerçirdiğini düşünü-
yorum. Uzun vadede ülkemiz makine 
sanayisine mutlaka katkı sağlayacaktır.. 
Emeği geçenleri kutlarım.”

ABDULLAH PARLAR
AKDER DIREKTÖRÜ

“SEKTÖRÜN 
GELECEĞİNE 

YÖN VERİYOR”

“MTG’NİN TANITIM ÇALIŞMALARININ 
MEYVELERİNİ BU FUARDA ALDIK”

“TÜRK MAKİNECİLER FUARDAN 
MEMNUN AYRILDI”

“Hedef pazarlarımıza daha kolay ulaşmak 
açısından fuarı faydalı buluyorum. Yeni ürün 
geliştirme noktasında, son teknolojileri takip 
edip alternatifler oluşturabiliyoruz. Farklı 
ülkelerden müşterilerle temas kuruyoruz. 
Diğer Hannover Messe Fuarına göre daha ni-
telikli ziyaretçilerle bir araya geldik. Ticaret 
yapmaya daha yatkın bir müşteri kitlesiyle 
karşılaştık. Türk ürünlerine olan algı zamanla 
değişti. Fakat hala fiyat-performans nokta-
sında Uzakdoğu ülkeleri ile kıyaslanıyoruz. 
Ulaştığımız seviyeyi daha iyi ifade etmeliyiz.“ 

“MTG’nin yıllardır süren başarılı tanıtım atağının 
meyvelerini bu fuarda aldığımızı düşünüyorum. 
Türk makine sektörünün arkasında olduğu ve bu 
tür organizasyonlarda bizi en iyi şekilde temsil ettiği 
için MTG ile gurur duyuyorum.”

“Firmamızın prestijini artırmak, yeni ba-
yi adaylarıyla temaslar kurmak ve sektö-
rün nabzını yoklamak için Hannover Messe 
Fuarına katıldık. Katılımcı yoğunluğu açı-
sından fuarı başarılı bulduk. Yeni ürünümü-
zü sergilenenin yanı sıra ziyaretçilerimizi 
ürünlerimizle ilgili bilgilendirdik. Başarılı 
bir yılı geride bırakmanın verdiği güvenle 
2015’in firmamız açısından parlak geçeceğine 
inanıyoruz.” 

“Algının yönetilmesi açısından ilan ve tanıtım çalış-
malarının etkili olduğu kanaatindeyim. MTG başarılı 
çalışmalarının etkisini daha fazla görselle güçlendi-
rebilir. Slogan seçiminde fuarların yapısı ve pazarın 
özellikleri dikkate alınmalı. Ülkemizdeki güçlü firma-
ların imajlarından da yararlanarak Türk makinesine 
olan güveni daha da artırabiliriz.”

AHMET SUAT ÖZDEMIR
ESMAKSAN MAKINA
IŞLETME MÜDÜRÜ 

AKIN ORAL
EKOMAK 
GENEL MÜDÜRÜ
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“Bu yıl Hannover Messe Fuarı ge-
çen yıla kıyasla daha durgun geç-
ti. Beklentilerimizi karşılayan bir 
fuar olmadı. Bu durumun fuardaki 
konumumuzla alakalı olduğunu 
düşünüyorum. Organizasyon şir-
ketinin nedenlerini araştırması ge-
rekiyor. Avrupa pazarına açılmada 
Almanya çok önemli bir noktada 
bulunuyor. Türk makinecileri ola-
rak her geçen yıl ilerleme kayde-
diyoruz. Birliklerimizin, dernek-
lerimizin ve ilgili odalarımızın ba-
şarımızda büyük katkısı olduğunu 
düşünüyorum.” 

“Fuar ziyaretçilerinin algısının olumlu 
yönde şekillenmesinde MTG’nin tanı-
tım çalışmaları etkili oluyor. MTG al-
gı yönetiminde çok başarılı. Dünyanın 
farklı ülkelerinde düzenlenen fuarlarda 
MTG’yi yanımızda görmekten mutluluk 
duyuyoruz. Doğru yolda ilerlediğimi 
düşündüğüm tanıtım çalışmalarının 
sektörümüze katkı sağlamayı sürdürece-
ği kanaatindeyim.”

BEKIR GEZEN
HEMA 
PAZARLAMA BÖLGE 
SORUMLUSU

“MTG ALGI 
YÖNETİMİNDE 
ÇOK BAŞARILI”

“MTG, BEKLENTİLERİMİZİ 
YÜKSELTİYOR”

“MTG, DOĞRU STRATEJİLERLE 
HAREKET EDİYOR”

“Firmamızı dünya pazarlarında daha iyi ta-
nıtmak ve diğer katılımcı firmalar gibi ihra-
cat potansiyelimizi artırmak için Hannover 
Messe’de yerimizi aldık. Bu yılki fuar daha 
önce katıldığımız etkinliklere oranla daha sa-
kin geçti. Ziyaretçi niteliği gelişse de sayısal 
olarak azalma yaşandığını gözlemledim. Her 
şeye rağmen sektörümüz adına dünyanın en 
önemli organizasyonunda bulunup, iş bağlan-
tıları kurmak firmamıza yeni kapılar açacak-
tır. Önümüzdeki yıllarda da fuara katılmayı 
düşünüyoruz.”

“MTG’nin yurt dışındaki reklam ve tanıtım çalış-
maları hedef odaklı. Geçen yıllardaki yoğun tanı-
tım ataklarıyla beklentilerimizi hep yükseltti. Fakat 
bu yıl Hindistan’ın ağırlığı hesaplanarak daha 
akılcı davranıldığını hissettim. Planlar dahilinde 
zaman zaman biraz daha ölçülü olmak yerinde bir 
tercihtir. Sonuçta Almanlar, Türk makine sektörü-
nü en iyi tanıyanlardır.”

“Fuara ihracat hacmimizi genişletmek ve es-
ki müşterilerle iletişimimizi daha da güçlen-
dirmek için katıldık. Sektörümüze hitap eden 
alanındaki en büyük fuar olması Hannover 
Messe’yi güçlü kılıyor. Fuar belli bir standardı 
yakaladı ve her organizasyonda katılımcıları-
nın memnun ayrılmasını sağlıyor. Yıllar içinde 
Türk makinesinin ve Türk ürünlerinin prestiji 
de yükseliyor. Firma olarak fuarda yerimizi 
almayı sürdüreceğiz.” 

“Reklam çalışmalarının ürünlere olan talebi ar-
tırdığına inanıyorum. En azından tercihin yönü-
nün belirlenmesinde etkili oluyor. Bu açıdan doğru 
stratejilerle hareket eden MTG’nin ilan çalışmaları 
sektörümüzün yararınadır.”

BAHADIR DEMIRCI
FCM HIDROLIK
GENEL MÜDÜRÜ

BAKI BÖKE TOPAÇ
ALKIN KOMPRESÖR 
DIŞ TICARET MÜDÜRÜ

6.
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“Otomotiv yan sanayisi alanın-
da 27 yıldır faaliyet gösteriyo-
ruz. Dünyanın önemli firmalarına 
ürün ve hizmetlerimizi sunuyoruz.  
Hannover Fuarına ilk katılımımızda 
şu an ana müşterimiz olan firmalar 
ile temas kurduk. Fuar, yeni müşte-
rilere ulaşmamız yanında teknolojik 
gelişmeleri de yerinde görmemize 
olanak tanıyor. Fuar her yıl katılım-
cı sayısını artırıyor. Bu yılki etkinli-
ğin de firmamızı açısından yararlı 
geçtiği kanaatindeyim.”   

“Türk ürünlerine yönelik kalite algısını 
yükseltmede MTG’nin başarılı olduğu-
nu düşünüyorum. Makine sektörümüz-
deki gelişmeleri uluslararası arenada 
duyuran MTG’nin desteğine her zaman 
ihtiyaç duyuyoruz. Reklam çalışmala-
rında sosyal medyaya ve internete de 
ağırlık verilmesinin faydalı olacağını 
düşünüyorum.”

CANSIN EKLER
CANSIN ENDÜSTRIYEL
ÜRÜN GELIŞTIRME 
SORUMLUSU

“MTG İLANLARI 
SOSYAL MEDYA 
VE İNTERNETTE 
DE YER ALMALI”

“ASIL GÖREV ÜRETİCİLERE 
DÜŞÜYOR”

“MTG’YE GÜVENİMİZ TAM”

“Fuarın Avrupa’nın sanayi merkezinde dü-
zenlenmesi Hannover Messe’nin önemini bir 
kat daha artırıyor. Almanya ihracat payımızın 
büyük bir kısmını oluşturduğu için bu fuara 
düzenli olarak katılıyoruz. Beklentilerimizin 
altında başlayan etkinlik son günlerinde ha-
reketlendi. 30’un üzerinde ülkeye ihracat 
yapıyoruz. 2014 yılını yüzde yirmi büyümeyle 
kapattık. Bu yılki fuarın zor geçmesini bekle-
diğimiz 2015’te pozitif ivmemize katkı sağla-
yacağını düşünüyorum.”

“MTG’nin tanıtım çalışmaları son derece başarılı. 
Fakat firmalarımız performanslarını ileri düzeye 
taşıyamazsa makine sektörümüzün ihracat potan-
siyelinin gelişimine katkı sağlayamaz. Türk makine 
sektörünün hedeflerine ulaşmasında asıl görev biz 
üreticilere düşüyor.”

“Hannover Messe, Avrupa pazarında yeni 
firmalarla ticari ilişkiler kurmamızı sağlı-
yor. Ziyaretçilerin niteliği ve katılımcıların 
yoğunluğu açısından fuarı çok başarılı bul-
duk. Geçen yılı hedeflerimiz doğrultusunda 
geçirdik. Bu yılki etkinliğin firma hedefle-
rimizi yakalamamıza katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.”

“MTG’nin tanıtım çalışmaları birçok yurt dışı fu-
arda karşımıza çıkıyor. Türk makine sektörünün ih-
racat potansiyelini artırmaya yönelik bu tip başarılı 
çalışmalara destek olunmalı. Fedakarca çalışmala-
rını sürdüren MTG ailesini kutluyorum. MTG’ye 
güvenimiz tam.”

DOĞAN YÜNCÜOĞLU
PARSAN MAKINA 
PAZARLAMA VE SATIŞ 
DIREKTÖRÜ

EVRIM GÖKSEL
DINÇOĞLU MAKINE 
SATIŞ VE PAZARLAMA 
SORUMLUSU
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“İlgili müşterilerle yakın temas 
kurmak, çevre ülkelerle olan ticari 
ilişkilerimizi güçlendirmek ve yeni 
pazarlara yönelmek için fuardaki 
yerimizi aldık. Fakat fuarı katılımcı 
sayısı ve ziyaretçi bakımından ye-
terli bulmadık. Türk makinecilerine 
olan güvenin hem kalite hem de fi-
yat bakımından ilerleme kaydettiği-
ni düşünüyorum. Özellikle Ortadoğu 
ülkelerinden alıcılar makinemize 
yöneliyor” 

“MTG’nin tanıtım çalışmaları fuarın 
önemli ve stratejik alanlarını süslüyor. 
Türk makinelerinin kalitesini ön plana 
çıkarttığı için MTG’yi tebrik ediyorum. 
Ülkenin marka imajının yükselmesi fir-
maların satış-pazarlama faaliyetlerine 
olumlu yansıyor. Topluma dokunacak 
ilan ve tanıtım kampanyalarına ağırlık 
verilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

FERŞAD FAZLI
GDC HIDROLIK 
DIŞ TICARET SORUMLUSU

“FUARIN 
STRATEJİK 

NOKTALARINDA 
MTG İLANLARINI 

GÖRDÜK”

“MTG, SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ÇALIŞIYOR”

“SEKTÖRÜMÜZ MTG İLE 
HEDEFLERİNE YÜRÜYOR”

“Hannover Messe, dünyanın en büyük makine 
üreticilerini buluşturan ve sektörün gelişimi-
ne yön veren bir fuardır. Fuara Türk firmaları 
ilgi göstermeyi sürdürüyor. Her yıl daha güçlü 
bir katılımla fuarda yer alıyoruz. Türk maki-
nelerine yönelik Avrupa pazarındaki talep 
artışının bunda etkili olduğu kanaatindeyim. 
Firmamız açısından başarılı bir organizasyon 
geçirdik. İlgiden memnunuz. Mevcut potansi-
yelimizin yükseleceğini düşünüyoruz.” 

“MTG’nin reklamları ilgi çekiyor. MTG, sektörü-
müz için çalışmayı sürdürüyor. Tanıtımın her koşul-
da olumlu etki göstereceğini düşünüyorum. Türk 
makinesinin ve üreticilerinin halen dünyada tanın-
maya ihtiyacı var. kendimizi doğru ifade edebilmek 
için her platformu en iyi şekilde kullanmalıyız.”

“Tedarikçi ağımızı genişletmeyi hedefleyerek 
Hannover Messe Fuarına katıldık. Katılımcı 
niteliği ve ziyaretçi sayısı bakımından beklen-
tilerimizin altında bir fuar geçirdik. Ağırlıklı 
olarak Ortadoğu’ya ihracat yapıyoruz. Bu 
bölgeden ziyaretçilerin fuara ilgisi yetersizdi. 
İhracatımızı son üç yılda hedeflenen düzeye 
ulaştırdık. Avrupa’dan ziyade Ortadoğu ülke-
lerinin Türk makinelerine olan ilgisinin her 
geçen yıl artığını düşünüyorum. Avrupa paza-
rında ülkemize olan güvenin yeterli seviyeye 
ulaşmadığı kanaatindeyim.”

“MTG Türk üreticilerini uluslararası alanda en 
iyi şekilde temsil ediyor. Önemli uluslararası etkin-
liklerde Türk makinesini ön plana çıkaran reklam 
ve tanıtım kampanyalarını başarıyla sürdürüyor. 
Sektörümüz açısından MTG’yi bir şans olarak 
görüyoruz.”

EYÜP GÜRSES
GÜRMAKSAN
FIRMA TEMSILCISI

FERHAT KILIÇ 
AFE OLGUNLAR MAKINA 
IHRACAT SORUMLUSU
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“Hannover Messe, çok geniş bir 
alana yayılmasına rağmen, katı-
lımcıların ve ziyaretçinin merakla 
dolaştığı, her holü merakla ince-
lediği bir fuar organizasyonuydu. 
Dünyanın farklı bölgelerinden ziya-
retçi çekmeyi başaran etkinlik, çok 
sayıda sektör profesyonelinin de 
buluşma adresi oldu. Türkiye’den 
fuara katılan 230’a yakın firma Türk 
makine sektörünün gücünü dünya-
ya bir kez daha gösterdi.”

“Makine İmalatçıları Birliği olarak, 
yakın ilişkiler içinde olduğumuz ve biz-
lerden desteğini esirgemeyen MTG ile 
birlikte fuara katılmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Gösterişli bir fuara yakışır 
şekilde dikkat çekici ve fark yaratan 
nitelikte katılım sağladık. Yapılan rek-
lamlar farkındalığı artırmakla beraber, 
Türk ziyaretçilerin de göğsünü kabart-
mış, standımızı ziyaret etme ihtiyacını 
doğurmuştur.  Bu yılın partner ülkesi 
Hindistan olmasına rağmen ‘Turkish 
Machinery’ gücünü tüm Hannover’de 
hissettirdi.”

FULYA ÇINAR ÖNAL
MIB 
EKONOMI UZMANI

“TÜRK MAKİNE 
SEKTÖRÜ 

GÜCÜNÜ BİR 
KEZ DAHA 

GÖSTERDİ”

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

“MTG İLANLARINDA GÖRSELLER 
ÇEŞİTLENDİRİLMELİ”

“Dünya’nın en büyük endüstri fuarı olma nite-
liği taşıyan Hannover Messe’nin, endüstrinin 
her alanındaki gelişmeleri ve yeni teknolojileri 
ziyaretçilere sunma özelliğiyle bu yıl da büyük 
bir ilgiyle karşılandığını gördük. 200’ün üzerin-
de Türk firmasının bu fuara katılması da mut-
luluk vericiydi. Fuar’da bu yıl “Endüstri 4.0” 
felsefesinin firmalar için artık ne kadar büyük 
önem taşıdığını ve Endüstri 4.0’ın yavaş yavaş 
endüstrinin her bir alt sektörüne de kaymaya 
başladığını yakından gözlemleme fırsatı yaka-
ladık. POMSAD olarak pompa üreticilerinin bir 
arada olduğu Pump Plaza konsepti yakınındaki 
standımızda üyelerimizi; katalog ve dijital do-
kümanlarla tanıtmaya çalışırken, Kasım ayında 
gerçekleşecek olan 9. Pompa, Vana, Kompresör 
Kongresi ve PAWEX-Comp Fuarının da duyuru-
larını Almanca ve İngilizce broşürlerimizle yap-
maya gayret ettik.” 

“Fuar’da yine MTG ile birlikte yer aldık. MTG’nin 
Hannover Fuarında yine etkin bir tanıtım çalışması 
yaptığına şahit olduk. Böylesine önemli bir fuarda 
yapılan bu reklam ve tanıtım faaliyetlerinden dolayı 
MTG’yi kutluyor ve kendilerine gereken desteği her 
platformda vermeye çalışıyoruz.”

“Avrupa pazarı firmamız açısından son derece 
önemli. İhracatımızın büyük kısmını Fransa, 
Belçika ve Romanya’ya yapıyoruz. Firma ola-
rak kalitemize güveniyor ve yurt dışındaki fir-
malarla ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. 
Bu yılki fuarı daha canlı bulduk.  Ana sanayi 
kollarına yönelik ürünler sunduğumuz için fu-
arda önemli firmalardan satın almacılar ile te-
mas kurma şansımız oluyor. Daha önceki fuar 
deneyimlerimize dayanarak müşterilerle bu-
luşma açısından Hannover Fuarının önemli bir 
organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Fuarda 
Avrupa pazarına yönelik hazırladığımız iki yeni 
ürünü ziyaretçilerimize sergiledik. Geçen yıl 
Türkiye pazarında yaşanan daralma ile olu-
şan açığı, ihracatla kapattık. Hedefimiz ihracat 
hacmimizi genişletip ciromuzu artırmak.”

“Türk firmalarının imajını güçlendirmesi açısın-
dan MTG’nin reklam faaliyetlerini son derece fay-
dalı buluyorum. Fakat görsellerin çeşitlendirilmesi 
ve reklam çalışmalarının sayısının artması gerekti-
ğini düşünüyorum.”

GÖKHAN TÜRKTAN
POMSAD
GENEL SEKRETERI

HAKAN OSMANOĞLU
TERBAY MAKINA
LOJISTIK MÜDÜRÜ
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“Geri dönüşlerden çok memnun 
kaldığımız için fuara düzenli olarak 
katılıyoruz. Firmamıza olan ilginin 
yoğunluğundan dolayı bu yıl ser-
gi alanımızı daha da genişletme-
ye karar verdik. Ziyaretçi sayısı ve 
katılımcı niteliği açısından bu yılki 
fuarı başarılı bulduk. Avrupa’da 
kendi merkezimizi açarak yeni 
distribütör arayışına girdik. Bu ne-
denle Hannover Messe Fuarı bizim 
açımızdan büyük önem arz ediyor. 
Yeni hedef pazarımız AB ülkeleridir. 
Piyasayı tanımak ve pazarlama ça-
lışmalarına sunduğu imkanlar ne-
deniyle bu tür organizasyonları çok 
etkili buluyorum. Kalite bakımından 
Türk ürünlerinin Avrupa standartla-
rını yakaladığına inanıyorum.”

“MTG, gerçekleştirdiği ilan ve tanıtım 
çalışmalarıyla Türk makinelerine “biz 
de varız” deme şansı veriyor. Bu tür 
uluslararası etkinliklerde, Türk ürünle-
rinin ön plana çıkaran reklam ve tanı-
tımların firmalarımıza çok şey kattığını 
düşünüyorum.”

OĞUZHAN TOKGÖZ
VOLT 
YURT DIŞI SATIŞ 
SORUMLUSU

“KALİTE 
BAKIMINDAN 

AVRUPA 
STANDARTLARINI 

YAKALADIK”

“TÜRK ÜRÜNLERİ DÜNYANIN
EN PRESTİJLİ FUARINDAYDI”

“MTG, TÜRK ÜRÜNLERİNE
İLGİYİ ARTIRDI”

“Hannover Messe Fuarı, teknoloji ve endüst-
ri bakımından dünyadaki en prestijli orga-
nizasyonlardan biri. Markamızın bilinirliğini 
artırmak ve ihracat yelpazemizi genişletmek 
için fuardaki yerimizi aldık. Avrupa, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’yı firmamız açısından önemli 
pazar alanları olarak görüyoruz. Yeni ürünle-
rimizi sergilemenin yanında ziyaretçilerimizin 
görüş ve beğenilerini almaktan memnuniyet 
duyduk.”

“Tanıtıma yönelik hazırlanan ilan çalışmalarını 
beğendim. Fakat sloganların seçiminde daha titiz 
davranılması gerektiğini düşünüyorum. Güçlü 
bir slogan belirleyip devamlılığının sağlanması 
gerekiyor. Bu sayede Türk makinesinin ulusla-
rarası arenada markalaşmasına daha fazla katkı 
sağlayabiliriz.”

“Firmamızın uluslararası alanda tanıtımı-
nı yapmak ve iş potansiyelimizi geliştirmek 
adına Hannover Messe’nin önemli bir fuar 
olduğunu düşünüyoruz. Firmamız Hindistan, 
Afrika ve Orta Avrupa pazarlarına ihracat ya-
pıyor. Bu çerçevede yeni bağlantılar gerçek-
leştirerek katılım amacımıza ulaştık. Türk 
makinesine artık müşterilerin daha fazla ilgi-
sini çekiyor.”

“MTG’nin yurt dışında gerçekleştirdiği reklam 
ve tanıtım çalışmalarının Türk firmalarına olan 
katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Türk ürünlerinin 
yurt dışında sesini duyuruyor. Bu tür kampanyalar-
da sürekliliğinin sağlanmasının son derece önemli 
olduğunu düşünüyorum.”

HÜSEYIN EMRE TAVMAN
DINAMIK MOTOR 
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

MIRAÇ AKBAŞ
SETKOM 
DIŞ TICARET SORUMLUSU
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“Hannover Messe’nin sektörümüzle 
ilgili en iyi fuar olduğunu düşünüyo-
ruz. Potansiyel müşterilere ulaşma 
amacıyla fuara katıldık. Dünyanın 
farklı bölgelerinden ziyaretçilerin 
fuarı takip ettiğini gözlemledik. 
İlgili müşterilerle sıcak temas kur-
mak ve yeni bayiler edinmek için 
bu fuarı çok önemsiyoruz. Makine 
sektörünün farklı alanlarından ge-
len katılımcılar fuarı daha zengin 
kılıyor. Türk ürünlerine yönelik ön 
yargı devam etse de yıllar içerisin-
de azalmaya başladı. Türk ürünleri 
daha ekonomik olmasının avantajı-
nı iyi kullanıyor. Hızlı ve esnek ça-
lışma yapımızla rakiplerimizin bir 
adım önüne geçiyoruz.” 

“Profesyonellerin dikkatini Türk ma-
kinesinin üzerine çekme konusunda 
MTG’nin çalışmalarının çok etkili ol-
duğunu düşünüyorum. Gerçekleştirdiği 
ilan ve tanıtım faaliyetleri farkındalığı 
artırıyor. Türk sanayicilerinin deste-
ğiyle etki alanımızın genişleyeceğine 
inanıyorum.”

ÖMER KAYA
SMS TORK 
SATIŞ VE PAZARLAMA 
MÜDÜRÜ

“MTG, 
PROFESYONELLERİN 
DİKKATİNİ TÜRK 
MAKİNELERİNE 

YÖNELTTİ”

“FUARA İLGİ AZALIYOR”

“MTG’NİN ÇALIŞMALARIYLA 
GURUR DUYUYORUZ”

“Yeni müşterilerle tanışmak, eski müşteri-
lerle yeniden temas kurmak ve ihracat ağı-
mızı genişletmek için fuara katıldık. Ağırlıklı 
olarak Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere, 
İspanya ve Amerika’ya ihracat yapıyoruz. Yeni 
müşterilerin yanı sıra firmamızın prestijini 
artırmak açısından bu tarz organizasyonla-
rın etkili olduğunu düşünüyoruz. Hannover 
Fuarına olan ilginin geçen yıllara göre azaldı-
ğını hissettik. Fuarın firmamız açısından ba-
şarılı geçtiğini söyleyemeyiz.” 

“İlanlar ile göz aşinalığı ne kadar artarsa Türk 
makinelerinin bilinirliği de o kadar artar. MTG 
reklam çalışmalarıyla daha fazla mecrada yer al-
malı, Türk makinesinin ve üreticisinin prestijine 
katkı sağlamayı sürdürmeli.” 

“Yurt dışı ağırlıklı faaliyet gösteren firmamı-
zın ihracat hacmini genişletmek ve hedef pa-
zarımız olan Avrupa’da bilinirliğimizi artırmak 
adına fuara katıldık. Fuara geçen yıla göre da-
ha yoğun bir katılım olduğunu gözlemledik. 
Dünyadaki dökümcüleri bir araya getirmesi 
ve ziyaretçi ilgisinden ötürü organizasyonu 
çok önemsiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusun-
da başarılı bir yılı geride bıraktık. 2015 yılının 
Türk üreticiler adına iyi geçmesini diliyorum.” 

“Reklam çalışmalarının hedef kitleye ulaşmak adı-
na önemli olduğunu düşünüyorum.  MTG’nin fu-
ardaki reklam çalışmalarını başarılı buldum. Yurt 
dışında çok sayıda fuara katılan bir firma olarak 
MTG’nin çalışmalarıyla kıvanç duyuyoruz.”

SELIM EREN YENER
GÜR METAL 
IŞ GELIŞTIRME VE PAZARLAMA 
YÖNETICISI

SERKAN DEMIRGÜREŞ
SÜMER ÇELIK DÖKÜM
KALITE KONTROL SORUMLUSU

4.
KATILIM

8.
KATILIM

10.
KATILIM

108

NİSANGÜNDEM



“Teknoloji ile endüstri alanında çok 
güçlü bir fuar olması ve makine 
sektörünün kalbinin attığı ülke olan 
Almanya’da düzenlenmesi nede-
niyle son derece önemli bir etkin-
lik. Müşteri potansiyeli açısından 
Hannover Messe Fuarı beklentile-
rimizi karşılıyor. Avrupa ve Afrika 
pazarlarına açılmada firmamıza 
katkı sağladı. Nihai hedeflerimiz 
açısından parlak bir yılı geride bı-
raktık. Türk makine sektörünün 
de ilerleme kaydettiğini düşünü-
yorum. Yurt dışındaki müşterilerin 
bize güveninin artmasından ziya-
de bizim kendimize güvenmemiz 
gerekiyor. Kendimize güvenirsek 
her şeyi başarabiliriz. Fakat sek-
törümüz daha iyiye ulaşmak için 
daha fazla çalışması gerektiğini de 
unutmamalıdır.”  

“MTG’nin reklam çalışmalarını dikkat-
leri Türk makinelerinin üzerine çekmesi 
açısından başarılı buluyorum. Daha 
fazla tanınmak firmalarımıza duyulan 
güveni de olumlu etkiliyor. Bu nedenle 
tanıtım çalışmaları daha kapsayıcı şekil-
de artarak sürmeli.”

YAVUZ TÜRKÜCÜ
YAKUT KAZAN 
FIRMA SAHIBI

“TANITIM 
ÇALIŞMALARI 

ARTARAK 
SÜRMELİ”

“MTG’NİN ÇALIŞMALARI 
DESTEKLENMELİ”

“ÜLKEMİZE OLAN TALEP HER GEÇEN 
GÜN ARTIYOR”

Farklı sektörlere hitap eden ürünler sunu-
yoruz. Fuarın ilk günleri durgun geçse de 
zaman içinde hareketlendiğini gözlemledik. 
Firmamız açısından faydalı bir organizas-
yondu. Bu tip etkinliklerde ürün tanıtımından 
ziyade marka bilinirliğinin arttırılması gerek-
tiğini düşünüyorum. Hedef pazarlarımızın ba-
şında AB Ülkeleri geliyor. Özellikle Avrupa pa-
zarında İtalyanlarla rekabet içindeyiz. Kalite 
bakımından benzer özellikler göstermesinin 
yanında fiyat olarak daha uygun olduğumuzu 
düşünüyorum. Lojistik ve hızlı çözüm sunma 
avantajımız nedeniyle Türk makineleri daha 
fazla tercih ediliyor. 

“Türk ürünlerini daha bilinir kılmak için “biz de 
buradayız” vurgusu yapmalıyız. Bu tarz ulusla-
rarası organizasyonlarda MTG’nin başarılı ça-
lışmalarını farklı kurumlarımızda desteklemeli. 
Gücümüzü daha fazla hissettirmeliyiz.”

“Hannover Messe Fuarına katılmaktaki amacı-
mız; müşterilerimize ve rakiplerimize firmamı-
zın kaydettiği ilerlemeleri gösterip sektördeki 
varlığımızı güçlendirmekti. Fuardan memnun 
kaldığımızı belirtmek isterim. Sektörün en 
önemli buluşmalarından olan Hannover Fuarına 
özenli bir hazırlık aşamasından sonra katılım 
sağlanması gerekiyor. Firmamız açısından da 
çeşitli iş bağlantıları gerçekleştirmemiz de fay-
dalı bir ortam sağladı. Sektörümüz açısından 
maliyet çok önemlidir. Üreticilerimiz maliyetle-
rini düşürdüğünü gözlemliyorum. Türk ürünle-
rine olan talep her geçen gün artıyor. Kalite ba-
kımından iyi bir seviyeye ulaştık. Bu yıl katılımcı 
ve müşteri potansiyeli açısından fuarı başarılı 
buldum. Türk ürünlerine olan ilginin geçen yıl-
lara göre arttığını düşünüyorum.” 

“MTG, Hannover Messe Fuarına son derece iyi 
hazırlanmış. Hedef odaklı tanıtım çalışmalarıyla 
üreticilerimizin yanında olduğunu bir kez daha 
hissettirdi. Türk makine sektörünün dünyada daha 
iyi tanıtılması için yoğun çaba ve zaman harcayan 
herkese teşekkür ediyorum.”

SERKAN ÖĞÜT
SEP POMPA
IHRACAT MÜDÜRÜ

SEVSEN KAYHAN KORKUT
KAYAHAN HIDROLIK 
SATIŞ YETKILISI
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Fransa’da düzenlenen INTERMAT 
Fuarına ilk kez katılan MTG, MAKFED 

üyesi dernekleri ihtisas fuarlarında 
desteklemeye devam ediyor. MTG, iş ve 
inşaat makineleri sektöründe dünyanın 

üçüncü büyük organizasyonu olan 
fuar kapsamında yürüttüğü tanıtım 

çalışmalarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı 
oldu.
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MTG, 20-25 Nisan tarihleri ara-
sında Fransa’nın Paris şeh-
rinde düzenlenen, iş ve inşaat 
makineleri sektöründe dünya-
nın üçüncü büyük organizas-

yonu INTERMAT Fuarına stantla katıldı. MTG, 
fuar ve metro girişi, 5. hol ana kapısı ile İTO 
fuar kataloğunun arka sayfasına verdiği ilan-
larla Türk makine sektörünü tanıttı. İstanbul 

Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen 
milli katılım organizasyonu kapsamında fu-
arda yerini alan MTG, makine alt sektörlerini 
temsil eden Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED) üyesi dernekleri ken-
di ihtisas fuarlarında destekleme faaliyetini 
INTERMAT Fuarında da sürdürdü. Bu kap-
samda MTG standında ziyaretçilere Akışkan 
Gücü Derneği (AKDER), Makine İmalatçıları 
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Birliği (MİB), Araç ve Araçüstü Ekipman 
ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği 
(ARÜSDER), Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği 
Derneği (TEVİD) temsilcileri de üyeleri ve sek-
törleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. MAKFED 
üyesi derneklerden Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) 

de fuara kendi standında katıldı. Fuarda MTG 
ve MAİB’i Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz temsil etti.

MTG, INTERMAT FUARINDA ETKİN BİR 
ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ
Fuarda çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği 

148 ülkeden
1345 firmanın 
katıldığı fuarda 

Türkiye’den 35 firma 
yer aldı.
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MTG standını, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi 
Hakkı Akil ve Paris Ticaret Başmüşaviri Müge 
Varol da ziyaret etti. Fuar kapsamında İMDER 
tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ekono-
mik yapısının, yatırım fırsatlarının, dış tica-
ret büyüklüğünün, iş makineleri sektörünün 
durumunun anlatıldığı Türkiye Konferansına 
MTG’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi 
Sevda Kayhan Yılmaz katıldı. Fuarın ikin-
ci günü MTG standında China Council for the 
Promotion of International Trade (CCPIT), 
China Construction Machinery Association 
(CCMA), CCPIT altında faaliyet gösteren 
Machinery Sub-Council (MSC), Machinery 
Chamber of Commerce (MCC) yetkilileri ve 
İMDER yetkililerinin katıldığı bir toplantı ger-
çekleştirilerek kurumlar arası işbirliği ola-
nakları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, 
22-25 Eylül 2015 tarihlerinde Pekin’de dü-
zenlenecek BICES (International Construction 
Machinery Exhibition and Seminar) Fuarı ve 
6-10 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlene-
cek KOMATEK Fuarında hayata geçirilebilecek 
ortak çalışmalar görüşüldü.

FUARDA 148 ÜLKEDEN 1345 FİRMA 
YERİNİ ALDI
Üç yılda bir düzenlenen INTERMAT Fuarını bu 
yıl 200 bin kişi ziyaret etti. 148 ülkeden 1345 
firmanın katıldığı fuarda Türkiye’den 35 fir-
ma yer aldı. Fuar süresince MTG standında 
ziyaretçilere Makine İhracatçıları Birliği üye 
veri tabanını içeren USB bellek ve CD’ler ile 
katılımcı Türk firmaların bilgilerinin bulun-
duğu broşür dağıtıldı. MTG, INTERMAT Fuarı 
kapsamında gerçekleştirdiği tanıtım-reklam 
faaliyetleri, toplantılar ve çeşitli görüşmelerle 
etkin bir çalışmaya imza attı.
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“MTG, TÜRK MAKİNECİSİNİN
SESİ OLDU”

“MTG İLE GURUR DUYUYORUZ”

“Kuzey Afrika ülkeleri hedef pazarlarımız ara-
sında yer alıyor. INTERMAT Fuarı da bu pa-
zardaki potansiyel müşterilerle iletişim kur-
mak için öne çıkan başlıca organizasyonlar-
dan biri olduğu için burada yer almayı tercih 
ettik. Yeni müşterilerle temas kurmak adına 
başarılı bir fuar süreci geçirdik. Yedek par-
ça sektörüne hizmet veren bir firma olarak 
30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat 
portföyümüzle birlikte markamızın bilinirli-
ğini artırmak nihai hedeflerimiz arasında yer 
alıyor.”

“MTG’nin Türk makinelerinin sesini duyurmak 
için yürüttüğü çalışmaları gönülden destekliyo-
rum. Bu tür uluslararası fuarlarda MTG’yi ya-
nımızda görmek bizi çok mutlu ediyor. MTG, Türk 
makine sanayisinin büyüyen gücünü çok iyi bir bi-
çimde yansıtıyor. Başarılı çalışmalarının devamını 
diliyorum.”

“Üretime ve ihracata yeni başlayan bir firma-
yız. Pazarlama aktivitelerine daha çok ağırlık 
vermeyi hedefliyoruz. Bu organizasyondan 
sonra Bauma Fuarına da katılmayı planlıyo-
ruz. Diğer katılımcılardan fuarın önceki yıl-
lara göre daha sakin geçtiğini duysak da, biz 
firmamıza ve ürünlerimize gösterilen ilgiden 
memnun kaldık. Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Kanada ağırlıklı ihracat pazarlarımızı oluş-
turuyor. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri-
ni de ihracat yelpazemize dahil etmek için 
INTERMAT Fuarının önemli fırsatlar sundu-
ğunu düşünüyoruz.”

“MTG’nin faaliyetlerini ve ziyaretçilerde oluştur-
duğu algıyı çok beğendim. Bu kapsamda MTG’nin 
sloganlarını ilgi çekici bulduğunu söyleyip bizimle 
irtibata geçen firmalar oldu. Uluslararası arenada 
Türk makinelerine yönelik ‘Biz de varız!’ algısı ya-
rattığı için MTG ile gurur duyuyorum.” 

ALPER GEMCI
BTS BETONSTAR
SATINALMA MÜDÜRÜ

AYKUT TASLI
ATC-MATEKS MAKINA
SATIŞ DIREKTÖRÜ
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“Beton ekipmanları için yedek par-
ça üretimi alanında çalışmalarını 
sürdüren 24 yıllık geçmişe sahip bir 
aile firmayız. Hafta sonuna doğru 
daha hareketli bir ortama kavuşsa 
da genel olarak INTERMAT Fuarı 
beklentilerimizin altında kalan bir 
organizasyon oldu. Aldığımız geri 
dönüşler doğrultusunda ilerleyen 
yıllarda fuara tekrar katılma konu-
sunu değerlendireceğiz.” 

“Türk makinesine duyulan güven gün 
geçtikçe artıyor. Bu durumun oluşma-
sında MTG’nin önemli katkıları ol-
duğunu düşünüyorum. Özellikle yurt 
dışına yönelik tanıtım kampanyalarını, 
Türk makinelerine yönelik algıyı pozitif 
bir biçimde değiştirme noktasında çok 
başarılı buluyorum. 

EYLEM CINGÖZ ÖZÇINAR
BORMAK
FIRMA YETKILISI

“MTG, TÜRK 
MAKİNESİ 
ALGISINI 

BİÇİMLENDİRİYOR”

“TÜRK FİRMALARINA BÜYÜK
İŞ DÜŞÜYOR”

“MTG, TÜRK MAKİNESİNE DUYULAN 
GÜVENİ ARTIRIYOR”

“Firmamız 2009’dan beri üretim yapıyor ve 
ürünlerinin yüzde 65’ini dünyanın çeşitli ül-
kelerine ihraç ediyor. Geri dönüşüm alanın-
da faaliyet gösteren teknolojik tesislerimiz 
yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Türkiye’de 
tesis maliyetlerinin artışı herkesi etkilemiş 
durumda. Yoğun olarak Polonya, Rusya ve 
Ortadoğu ülkelerine ürünlerimizi ihraç ediyor 
ve yurt dışında düzenlenen sektörel fuarlara 
katılmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz kalite ola-
rak Ortadoğu ve Çin’e göre avantajlı olsa da 
kalite bakımından henüz Avrupa seviyesini 
yakalayamadık.”

“Türk makinelerinin bilinirliğinin artmasında fir-
malara da büyük iş düşüyor. Kalitemizin belirgin 
bir şekilde yükselmesiyle eş zamanlı olarak reklam 
çalışmalarına ağırlık verilirse farkındalık yaratma 
bakından iyi bir noktaya ulaşmış oluruz.”

“Tümüyle yerli üretim yapan bir aile firma-
sı olarak 1963 yılında bu yana aktif olarak 
sektörde faaliyet gösteriyoruz. Katılımcı po-
tansiyeli beklentilerimizin altında olmasına 
rağmen fuar süresince nitelikli ziyaretçilerle 
başarılı temaslar gerçekleştirdik. INTERMAT, 
iş ve inşaat makineleri sektörüne yönelik dü-
zenlenen dünyanın en önemli fuarlarından 
biri. Firmamızın ürünleri de birçok sektöre 
hitap ediyor. Avrupa ve Kuzey Afrika ağırlık-
lı olmak üzere dünyanın 42 ülkesine ihracat 
yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da INTERMAT 
Fuarına katılmayı sürdüreceğiz.”

“Turkish Machinery logolu ilanlarla fuar alanı-
nın çeşitli yerlerinde karşılaştım. MTG’nin ilan ve 
reklam çalışmalarını Türk makinesine olan güveni 
artırma noktasında oldukça başarılı buluyorum. 
Ülkemizde, kaliteli makine üretimi yapıldığını her 
platformda gösteren MTG’yi tebrik ediyorum.”

ÇAĞRI ŞEN
ÖZBEKOĞLU
ENDÜSTRI VE SISTEM 
MÜHENDISI

ELIF SHANAHAN
PILOT TAŞIT KOLTUKLARI
BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ
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İMDER olarak INTERMAT Fuarına 
bu yıl beşinci kez katıldık. Fuar, iş ve 
inşaat makineleri firmalarının yeni 
pazarlar keşfetmeleri ve yeni ortak-
lıklar kurmaları için önemli bir fırsat 
sunuyor. INTERMAT Fuarı, Fransa 
pazarı öncelikli olmak üzere diğer 
Avrupa ülkelerinden gelen ziya-
retçiler açısından da önem taşıyor. 
Bunun yanı sıra Kuzey Afrika başta 
olmak üzere Fransızca konuşulan 
Afrika ülkeleri de ağırlıklı olarak 
önem verdiğimiz pazarlar arasında. 
İMDER olarak makine sektörünün 
yurt içinde ve yurt dışında daha etkin 
bir şekilde tanıtılabilmesi, imajının 
geliştirilmesi, makine ve aksamları 
sektörünün ihracatının artırılması 
yönünde her türlü organizasyonu 
desteklemeye devam edeceğiz.

“MTG, yurt içinde ve yurt dışında ger-
çekleştirdiği etkin tanıtım çalışmalarıyla 
Türk makinesinin bilinirliğinin artırıl-
ması noktasında önemli görevler üstle-
niyor. Makine sektörü adına bu faydalı 
çalışmaların gerçekleştirilmesine vesile 
olan MTG’ye teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. MTG, INTERMAT Fuarında da 
katılımcılarla beraber herkesin ilgisini 
üzerine çekmeyi başardı. CECE (Avrupa 
Birliği İş Makineleri Komitesi) ön ku-
rulunda “Her yer Türkiye olmuş!” gibi 
olumlu bir tepki bile aldık. Türk makine-
sinin marka ve imaj değerinin yükselti-
sindeki en önemli katkıyı gerçekleştirdiği 
reklam ve tanıtım faaliyetleriyle MTG 
sunuyor.”

FARUK AKSOY
IMDER GENEL SEKRETERI

“MTG İLE HER 
YER TÜRKİYE 

OLDU”

“TÜRK MAKİNELERİ MTG İLE 
ULUSLARARASI ARENAYA ÇIKIYOR”

“MTG, İLGİYİ TÜRK MAKİNELERİNİN 
ÜZERİNE ÇEKİYOR”

“INTERMAT Fuarına sektörün nabzını yokla-
mak amacıyla katıldık. Beklentilerimizin al-
tında bir fuar süreci geçirdiğimizi ifade edebi-
lirim. Üretiminin yüzde 70’ini yurt dışına ihraç 
eden, hidrolik silindir üretimi alanında geniş 
ürün gamına sahip bir firma olarak hedef pa-
zarlarımıza yönelik uluslararası sektörel fu-
arlara katılmayı sürdüreceğiz.”

“MTG’nin ilan ve tanıtım çalışmaları, Türk ma-
kinelerinin bilinirliğini artırmanın yanında sektö-
rün ilerlemesine de katkı sağlıyor. Dikkat çekici ve 
başarılı reklam kampanyalarıyla Türk makinelerini 
uluslararası arenada tanıtan MTG’nin başarıları-
nın artarak devam etmesini diliyorum.”

“INTERMAT Fuarı, iş ve inşaat makineleri 
sektörüne hitap eden Avrupa’daki en büyük 
fuarlardan biri. Fuara ülkemizden 32 firma 
katılıyor ve bu firmalar arasında iki tanesi 
de bizim üyemiz. Fuara katılanların tamamı 
üye firmalarımızın müşterilerini oluşturu-
yor. Kullanılan araçüstü ekipmanlar, iş ve 
inşaat makineleri hidrolik tahrikli makineleri 
oluşturuyor. Üyelerimiz de bu firmalara hid-
rolik devrelerinde kullanılan malzemelerin 
üretimini gerçekleştiriyor ve bunların pro-
jelendirmesi konusunda faaliyet yürütüyor. 
Dolayısıyla INTERMAT, sektörümüzü tanıtma-
mız gereken en önemli fuarlardan bir tanesi.” 

“MTG’nin desteklerinden önce uluslararası çapta 
katıldığımız fuarların sayısı çok azdı. MTG sa-
yesinde INTERMAT, Bauma, Hannover Messe, 
Eima gibi birçok fuara katılıp sektörümüzü temsil 
etme fırsatı yakaladık. Bu açıdan MTG’nin yü-
rüttüğü faaliyetler bizim için çok faydalı oluyor. 
Türk makinesine yönelik yarattığı olumlu algı da 
yadsınamaz bir gerçek. MTG’nin yürüttüğü reklam 
çalışmaları fuarın çeşitli yerlerinde ilgiyi Türk ma-
kinelerinin üzerine çekiyor.”

HAKAN AYDIN
ÖZÇELIKLER 
SATIŞ SORUMLUSU

LEVENT YONTAR
AKDER EĞITIM UZMANI
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“INTERMAT, araç üstü ekipman sek-
törüne hitap eden ve uluslararası 
arenada etkisini kanıtlamış bir fuar. 
Derneğimiz üyesi üç firma fuarda 
yer alıyor. Bu sayının bizim açımız-
dan yetersiz olduğunu düşünüyo-
rum. Fuarda genel itibariyle dünya 
çapında tanınan ve marka değeri 
yüksek çok sayıda firma mevcut. 
Üyelerimizin katılımı her ne kadar 
sınırlı olsa da sektörün kaydettiği 
ilerlemeleri görmek için ülkemizden 
buraya gelen fuar ziyaretçilerinin 
ziyaretçilerin yoğunluğu memnun 
ediciydi. Bu durum ülkemizin, sek-
tördeki yenilikleri takip ettiğinin so-
mut bir kanıtıdır. Gelişmeleri yerinde 
takip etmek ve firmaların kendilerini 
geliştirmesi için bu tür uluslararası 
fuarların oldukça faydalı olduğunu 
düşünüyorum. ”

“MTG, makine sektöründe faaliyet gös-
teren dernekleri kendi ihtisas fuarlarında 
destekleme yönünde başarılı çalışmalara 
imza atıyor. Türk makinesi algısı oluş-
turma yönünde MTG’nin büyük fayda 
sağlayan etkili reklam kampanyaları ger-
çekleştirdiğini düşünüyorum. Bizler de 
MTG’nin yürüttüğü çalışmaları elimiz-
den geldiği kadarıyla sektöre duyurmaya 
çalışıyoruz.”

NAYIM DERELI
ARÜSDER
ÖNCEKI BAŞKAN

“MTG, İHTİSAS 
FUARLARINDA 

SEKTÖREL 
DERNEKLERİN 

YANINDA”

“MTG İLE MARKA DEĞERİMİZ 
YÜKSELİYOR”

“MTG’NİN ÇALIŞMALARI GÖĞSÜMÜZÜ 
KABARTIYOR”

“Fuarın ziyaretçilerinin niteliği ve sayısı bek-
lentilerimizin altındaydı. Bauma Fuarına dü-
zenli olarak katılıyoruz ve nitelik bakımından 
bu fuardan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 
Almanya’nın sanayi sektöründe dünyada li-
der konumda olmasının da Bauma Fuarı le-
hine etkili olduğunu düşünüyorum. Standart 
ürünlerin dışında üretim yaptığımız için 
Avrupa’daki ihracat ağımız genişlettik. İmal 
ettiğimiz ürünlerin bazıları yurt içi ve yurt dışı 
pazarda ilk defa müşteriyle buluştuğu için ih-
racatımızda da hızlı bir artış söz konusu. Bu 
tür uluslararası fuarlarla da marka bilinirli-
ğimizi artırmayı hedefliyoruz. Ağırlıklı olarak 
Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya’dan oluşan 
ihracat pazarlarımızı artırmayı amaçlıyoruz.”

“MTG, gerçekleştirdiği tanıtım ve reklam kam-
panyaları ile Türk makinesinin kalitesini dünya 
pazarına başarılı bir şekilde yansıtıyor. Ülkemizin 
marka değeri artıran bu başarılı faaliyetlerin her 
platformda sürdürülmesi gerekiyor.”

“INTERMAT, sektörün markalaşmış önemli 
fuarları arasında yer alıyor. Fuar, Avrupa’nın 
yanında Kuzey Afrika pazarlarına da yönelik 
bir organizasyon. INTERMAT Fuarı eski gün-
lerini aratsa da müşteri yoğunluğu açısında 
başarılı olduğunu ifade edebilirim. Genel iti-
bariyle fuarların başarılı veya başarısız geç-
mesinin piyasaların durumuyla çok yakından 
ilgili olduğunu düşünüyorum. INTERMAT 
Fuarına ülkemizden katılan 32 firmanın 
dördü MİB üyesi. Fuara katılan ziyaretçile-
rin sektöre hakim olması ve firmalarımıza 
gösterdikleri ilgi bizleri çok memnun etti. Bu 
fuar, dünya çapında marka olmuş firmaların 
ilgiyi her zaman üstüne çektiğinin de bir ka-
nıtı. Fuar süresince ziyaretçilere Türk maki-
ne sektörü hakkında bilgi verdik. Bu çerçe-
vede aldığımız talepleri üyelerimize bir liste 
hailinde ileteceğiz.”

“MTG’nin reklam ve tanıtım çalışmalarını çok 
başarılı buluyorum. Bu fuarda da MTG’nin rek-
lamları en dikkat çekici noktalara yerleştirilmiş. 
MTG özellikle yurt dışındaki bu tür faaliyetleriyle 
göğsümüzü kabartıyor. Sektör adına yürüttüğü ça-
lışmaları içtenlikle destekliyorum.”

MEHMET EMIN ÖZALP
ALPIN MAKINA
GENEL MÜDÜR

NAIL TÜRKER
MIB GENEL SEKRETERI
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“Fuarda üç ürünümüzü sergileme 
fırsatı bulduk. INTERMAT Fuarı çer-
çevesinde hedef pazarlarımız olan 
Avrupa ve Kuzey Afrika’ya ürünleri-
mizi tanıtmanın yanı sıra firmamızın 
bilinirliğini de artırmayı hedefliyo-
ruz.  Özellikle Kuzey Afrika ülkele-
rinden gelen ziyaretçilerin ürünleri-
mize gösterdiği ilgiden memnunuz. 
Suudi Arabistan ofisimizden gelen 
arkadaşlarımız, Ortadoğu sorum-
lumuz ve Almanya’dan gelen çe-
virmenlerimizle birlikte INTERMAT 
Fuarı için bir ekip oluşturup müş-
teri odaklı bir çalışma yürüttük. 
Fuarda sektörümüze yönelik üre-
tim yapan çok önemli firmalar var. 
Fuara katılmaya son anda karar 
verdiğimiz için yer konusunda bir 
sıkıntı ve sadece standart ürün-
lerimizi sergiledik. Fakat Bauma 
Fuarında, dünya çapında üretimini 
az sayıda firmanın gerçekleştirdi-
ği ürünlerimizi de sergileyeceğiz. 
Dünya pazarlarına makine üreten 
firmaların kaliteli imalatın yanında 
pazarlama konusunda da titiz dav-
ranması gerekiyor. Bu kapsamda 
kilit unsur lokal servis ağları oluş-
turmak. Firmamız bu anlayışla ha-
reket ediyor.”

“MTG’nin ilan ve tanıtım kampanya-
ları sayesinde Türk makinesinin bilinir-
liği hızla artıyor. Bu çalışmalar her ne 
kadar zorlu ve maliyetli olsa da ülkemi-
zin ihracat payını artırmak adına etki-
sinin büyük olduğunu düşünüyorum.”

ONUR RECEPGIL 
E-MAK MAKINE
SATIŞ MÜDÜRÜ

“MTG, ZOR OLANI 
BAŞARIYOR”

“MTG SAYESİNDE KENDİMİZİ YALNIZ 
HİSSETMİYORUZ”

“MTG’NİN ÇALIŞMALARI
SONUÇ ODAKLI”

“İnşaat ve maden sektöründe kullanılan kırıcı 
makinelerin aşındırıcı parçalarını üretiyoruz. 
60 yıllık bir firmayız ve 20 yıldır ihracat yapı-
yoruz. Üretimimizin yüzde 75’ini Avrupa’ya 
ihraç ediyoruz. Yurt dışında Türk makinele-
rine karşı duyulan güven her geçen yıl artış 
gösteriyor. Bu çerçevede INTERMAT Fuarı 
kapsamında başarılı görüşmeler gerçekleş-
tirdik. Yedek parça alanında ülkemize göste-
rilen talep bir hayli fazla. Çin ve Hindistan’a 
göre kalite, fiyat ve hızlı temin açısından daha 
avantajlı durumdayız.”

“Türk makine sektörü adına MTG başarılı ça-
lışmalar yürütüyor. MTG sayesinde uluslararası 
arenada kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Böylesine 
nitelikli ve yaygın tanıtım çalışmaları gücümüze 
güç katıyor.”

“INTERMAT Fuarı, firmamızın da hedef pa-
zarlarını oluşturan Afrika ülkelerinden yo-
ğun bir ziyaretçi ilgisi gördüğü için buradayız. 
Mevcut ve potansiyel müşterilerimize yeni 
ürünlerimizi tanıtmak ve ihracat hacmimizi 
genişletmek amaçlarımız arasında yer alıyor. 
Ziyaretçi niteliği bakımından fuarın başarılı 
olduğunu düşünüyorum. Firma olarak yeni 
müşterilerle temas kurma fırsatı da yakala-
dık. Uluslararası fuarlarda müşteri hacmi-
mizi genişletmenin yanı sıra marka imajımı-
zı da korumamız gerektiğini düşünüyorum. 
Teknoloji sürekli ilerleme kaydediyor, sek-
törde kalıcı olmak isteyen firmaların da bu 
ilerlemeye ayak uydurması şart. Fuarlar bu 
çerçevede sektörün nabzını doğrudan tutma 
imkanı sağladığı için de firmalar için önemli 
bir avantaj sunuyor. Önümüzdeki yıllarda da 
fuara katılmayı arzu ediyoruz.”

“MTG’nin gerçekleştirdiği ilan ve tanıtım çalışmala-
rının başarılı sonuçlar doğurduğunu gözlemliyorum. 
Uluslararası fuarların yanı sıra ülkelere yönelik ta-
nıtım çalışmalarına da ihtiyaç var. Bu tür organizas-
yonlara katılamayan ülkeler için yerel iş forumlarında 
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilebilir.”

ORKUN TÜFENK
ASÇELIK
FIRMA SAHIBI

RACI ÖMER
SAES MAKINA
BÖLGE MÜDÜRÜ
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“INTERMAT Fuarına gösterilen il-
ginin önceki yıllara oranla azaldı-
ğını gözlemledim. Fuar alanındaki 
konumumuzdan da memnun kal-
madık. Sektördeki varlığımızı gös-
termek ve firmamızın prestijini ar-
tırmak amacıyla fuara katıldık. Türk 
makinelerinin uluslararası pazarda 
kendilerini kanıtladığını ve bu kap-
samda ilgi çekmeye başladığını dü-
şünüyorum. Milli katılımdan ziyade 
bireysel katılımın firmamız adına 
daha faydalı olduğu kanaatindeyim. 
Önceki yıllarda İtalyan firmalarıy-
la yan yana geldiğimizde, onların 
ürünleri tercih ediliyordu. Bugünse 
artık Türk makinelerinin öne çıktı-
ğını memnuniyetle görüyoruz.”

“Türk makinelerinin kalite seviyesi 
Avrupa standartlarına yükseldi. Bu 
noktaya ulaşılmasında MTG’nin rek-
lam ve tanıtım çalışmalarının büyük 
payı var. MTG’nin yürüttüğü tanıtım 
kampanyaları bizlere büyük bir güven 
veriyor.”

TUĞBA KÜÇÜKSAKAL
GÖÇMAKSAN 
DIŞ TICARET MÜDÜRÜ

“MTG, BİZE 
GÜVEN 

VERİYOR”

“MTG İLE ÖVÜNÜYORUZ”

“MTG, GÜCÜMÜZÜ VE POTANSİYELİMİZİ 
BAŞARIYLA SERGİLİYOR”

“Fuarın ilk günleri biraz durgun geçse de 
ilerleyen zamanda ziyaretçi potansiyeli ba-
kımından bir artış söz konusu oldu. Beton 
santrallerinin yanında madencilik ve inşaat 
sektörüne hitap eden kırma ve eleme ürün-
leri imalatına da başladık. Bu anlamda fuar 
kapsamında da güzel geri dönüşler aldık. 
İlerleyen yıllarda da INTERMAT Fuarında yer 
almayı sürdüreceğiz.”

“MTG Türkiye için çalışıyor. Ülkemizin makine sa-
nayisinin bu denli başarılı bir şekilde tanıtılması, 
yurt dışında Türk makinesinin kaliteli olduğu al-
gısının oluşmasında bizim de elimizi güçlendiriyor. 
Türk makine sektörünün her zaman yanında olan 
MTG’ye minnettarız.”

“ELS Makine olarak ürün gamımızı oluşturan 
makinelerimizi INTERMAT Fuarı çerçevesinde, 
açık alandaki standımızda potansiyel müşteri-
lerimizin beğenisine sunduk. Makaslı, eklemli, 
araç üstü sepetli platformlar üreten bir firma 
olarak standımızda farklı teknik özellik ve tip-
lerde personel yükseltici platform modelleri-
mizi sergiledik. ELS Makine olarak personel 
yükseltici platform ve ekipman imalatı ala-
nında rekabetçi ürün ve hizmetlerle müşteri-
lerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, 
dünyanın önde gelen tedarikçileri arasında yer 
almak istiyoruz. Üretiminin yarısını ihraç eden 
bir firma olarak uluslararası fuarlara katılma-
ya özen gösteriyoruz. INTERMAT Fuarı vesi-
lesiyle Fransa’da distribütörlük anlaşması da 
imzaladık. Önümüzdeki yıllarda da yeni ürün-
lerimizle fuarda yer almak istiyoruz.”

“MTG, özellikle yurt dışı fuarlarda Türk makinesi-
nin tanıtımı alanında büyük bir sorumluluk üstleni-
yor. Reklam ve tanıtım çalışmalarıyla Türk makine-
sinin gücünü ve potansiyelini dünyanın her yerinde 
başarıyla anlattığını düşünüyorum.”

SERCAN SELEN
MEKA
SATIŞ VE PAZARLAMA 
MÜDÜRÜ

SIBEL AYGÜN
ELSISAN ELS MAKINE
SATIŞ VE PAZARLAMA 
MÜDÜRÜ
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“INTERMAT, iş ve inşaat makinele-
ri sektörüne hitap eden Avrupa’nın 
en önemli fuarlarından biri. Fuar iş 
kolumuzu oluşturan elektrikli ge-
zer köprü vinç sektörüne de kısmen 
hitap ediyor. Türk firmalarının ve 
sektörel derneklerin fuarda yer al-
masının ülkemizin tanıtımı ve ulus-
lararası ticaretinin gelişmesi bakı-
mından oldukça önemli olduğunu 
düşünüyorum.”

“MTG, her zaman olduğu gibi bu fuar 
özelinde de kusursuz bir organizasyon 
gerçekleştirdi. Ayrıca fuar alanında 
bulunan MTG reklamların yer seçimle-
rinin oldukça isabetli ve etkileyici oldu-
ğunu düşünüyorum.”

UMUR ÖZARAR
TEVID GENEL SEKRETERI

“MTG, 
KUSURSUZ BİR 
ORGANİZASYON 

GERÇEKLEŞTİRDİ”

“MTG HEDEF KİTLEYE ULAŞIYOR”

“MTG, KALİTE ALGISINI
İLERİYE TAŞIYOR”

Durgun başlayan fuar, hafta ortasına doğ-
ru yoğun bir ziyaretçi ilgisine sahne oldu. İş 
makinelerinin lastiklerine koruyucu zincir 
üreten bir firma olarak sektörde 38 yıldır fa-
aliyet gösteriyoruz. Üretimimizi İstanbul ve 
Kırıkkale’de sürdürüyoruz. İmalatımızın yarı-
sını yaklaşık 50 ülkeye ihraç ediyoruz. İhracat 
portföyümüzü genişletmek amacıyla bu tür 
uluslararası fuarlara olabildiğince katılmaya 
çalışıyoruz.”

“İlan ve reklam çalışmalarının hedef kitleye ulaş-
ması başarıyı da beraberinde getirir. MTG’nin 
tanıtım çalışmalarının da hedefine ulaşarak Türk 
makinelerini uluslararası arenada başarılı bir şe-
kilde temsil ettiğini düşünüyorum.”

“Potansiyel müşterilerimizle sıcak temas 
kurmak için fuardaki yerimizi aldık. Daha 
önce gerçekleştirdiğimiz ihracatlar, iletişim 
halinde olduğumuz firmalar ve sahip oldu-
ğu nitelik bakımından Fransa, firmamız için 
büyük önem taşıyor. Firmamız püskürtme 
sektöründe faaliyet gösteriyor. Fransa’ya yö-
nelik beton besleme hunisi üretimi yapıyoruz. 
İşçilik bedellerinin düşük olduğu ülkelerde 
kalıplama sisteminin daha çok kullanıldığını 
gözlemledik. Türk ürünleri kalite bakımından 
rağbet görmeye başladı. Ürünlerimiz fuardaki 
diğer firmalarla eşit kaliteye sahip.” 

“MTG, yürüttüğü ilan ve reklam çalışmalarıyla 
Türk makinelerine dair kalite algısını daha da 
ileriye taşıyor. Kaliteli üretimi destekleyen reklam 
kampanyalarının da bilinirliği artırma açısından 
çok faydalı olduğunu düşünüyorum.”

VEDAT IPEKÇI
LAS ZIRH
FIRMA YETKILISI

YASIN DIKBAŞ
MEKANIK MAKINA
PROJE VE SATIŞ MÜDÜRÜ

1.
KATILIM

1.
KATILIM
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MAİB GENEL KURULUNU 
TOPLADI
Makine İhracatçıları Birliğinin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan’da 
Ankara’da yapıldı.

Ma k i n e  İ h r a c a t ç ı l a r ı 
Birliğinin 2014 Yılı Olağan 
Genel Kurul Toplantısı 30 
Nisan’da Orta Anadolu 
İhracatçı Birliklerinin 

Genel Sekreterlik Hizmet Binasında 
gerçekleştirildi. Yönetim ve denetim fa-
aliyetlerine dair raporların oybirliği ile 
onaylandığı toplantıda üyeler, yeni sene 
için planlamış olup, önceki yıl Ağustos 
ayında bütçeye bağlanan çalışmalar ko-
nusunda bilgilendirildi. Ekonomi Bakanlığı 
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi temsil-
cilerinin gözetiminde, Cenap Eke’nin 
Divan Başkanlığında yürütülen toplantı 
MAİB ve MTG Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu’nun sunumu ile başladı. Bir 

yıl önce göreve gelen mevcut Yönetimin 
gerçekleştirdiği ve sürdürmekte olduğu 
projelerini, maliyet unsurları ile birlikte 
kapsamlı biçimde aktaran Karavelioğlu, 
Birlik ve Tanıtım Grubunun 2015 yurt içi ve 
yurt dışı hedeflerini özetledi,  bütçelerini 
izah etti. Ana gider kalemini ihtiva eden 
uluslararası tanıtım ve fuarlar üzerinde 
ayrıntılı biçimde duran Karavelioğlu, per-
sonel yapısının ve istihdam politikasının 
faaliyetlerin arzu edilen hızda yürütülme-
sine elvermediğinin, hizmet alımının ise 
edinilen tecrübenin kurumlaşmasını sağ-
layamadığının altını çizerek, sınırlamaların 
tanıtım gruplarının bütçe büyüklüklerine 
göre çeşitlendirilmesini beklediklerini ifa-
de etti. Alt sektörlere yoğunlaşma kararı 

aldıktan itibaren, senede 25’ten fazla yurt 
dışı ihtisas fuarına katılmaya başlanıldığı-
nı vurgulayan konuşmacı, temsil görevini 
layıkınca yerine getirebilmek için sektö-
rel derneklerin uzmanlıklarından istifade 
etmeyi kaçınılmaz gördüklerini belirtti. 
Hedef pazarlardaki çalışmaları da aktaran 
Karavelioğlu, fevkalade başarılı bulunan 
Almanya açılımını Rusya ve ABD’nde de 
başlatmanın gayretleri içinde olduklarını, 
yurt içinde ise yeni bir kampanyanın ha-
zırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını 
ifade etti. Alt sektörelerin örgütlenmesine 
ve güçlenmesine verdikleri ehemmiyet ve 
destekleri aktarırken, bu yıl itibariyle 10 
derneğimizin 23 AB federasyonunda ül-
kemizi kendi segmentlerinde temsil eder 
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hale geldiğinin altını çizen Karavelioğlu, 
MAKFED’in kuruluşu ile AB tepe örgütün-
deki temsil sorununun da aşıldığını belirt-
ti. Karavelioğlu konuşmasını, “Sektörel bir 
dayanışma ve tam bir mutabakat ile kur-
duğumuz MAİB, bilahare kendisinden do-
ğan MSSP ve MTG’nin de kapsama alanla-
rı ile bugüne kadar sektörümüzün tepe ör-
gütü olmayı tartışmasız biçimde başarmış, 
ihracatçı birliklerinden beklenebilecek gö-
revlerden çok fazlasını yerine getirmiştir. 
Biz ve Birlik bünyesindeki çalışma arka-
daşlarımız, heyecanımızı, Bakanlığımızın, 
üyelerimizin ve paydaşlarımızın desteği ve 
işbirliği ile koruyoruz; hepsine müteşekki-
riz” sözleriyle tamamladı.    
Yönetim ve denetim kurullarının oy bir-
liği ile ibra edildiği genel kurul toplantı-
sının kapanışında söz alan MAİB ve MTG 
Başkanı Adnan Dalgakıran, yaptığı te-
şekkür konuşmasında, “MAİB görev ve 

yetkilerinin çok ötesinde bir misyon üst-
lenerek bu noktaya ulaştık; yazılı olan-
larla yetinmedik, durumlardan vazifeler 
çıkartarak kendi mali ve fikri kaynakla-
rımızla sorunların merkezine ilerlemeyi 
bildik. Geldiğimiz noktada, strateji oluş-
turmak ve politika belirlemekle görevli 
tüm kuruluşlara destek verecek bilgi ve 
tecrübeye sahibiz. MAKFED’in kuruluşu 
ile, sektörün örgütlenme anlamındaki son 
eksiğini de tamamlamış olduk. Sektörü, 
bir arada, dayanışma içinde, güçlü bir bi-
çimde, ortak bir hedefe doğru ilerletmek 
için çabalarımız artık gözle görülür neti-
celere ulaşmıştır. Makina imalatçılarının 
sorumluluğunu sadece Ekonomi ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımızın üze-
rinde görmek önce onlara haksızlık etmek 
demektir; bu sektör bu ülkenin kalkınma-
sında yegane kaldıraçtır. Biz bu sorum-
luluğu üstlendik, her yerde dile getirdik. 

Dolayısı ile, toplam bir ekonomi politikası-
nın bütün halkaları söylediklerimize itibar 
etmek, bizi, gelişmiş ülkelerin kendi ma-
kina sektörlerini koruduğu gibi korumak 
durumundadırlar. Her şeyden önce üreten 
bir ülke olmak zorundayız”. Üretmeden 
ekonomik canlılık sağlanılan her durum-
da ülkenin zarara uğrayacağını ifade eden 
Adnan Dalgakıran sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Türkiye’nin diğer ülkelerden ekono-
mi olarak üstün olması için bir artısının 
olması gerekiyor. Sanayi sektöründe ge-
lişme kaydetmek için önceki yıllara göre 
davranmaktan ziyade, gelişmiş ülke re-
feranslarını da aşacak yükseklikte hedef-
lere yürümemiz gerekiyor. Yani bir büyük 
iddiayı konuşmalıyız. Büyük hedeflerimiz 
varsa büyük tartışmalarımızın olması ge-
rekir.” Konuşmaların ardından genel kurul 
toplantısı üyelerin dilek ve temennilerini 
aktarmasıyla son buldu.

Adnan DALGAKIRAN
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı

Kutlu KARAVELIOĞLU
MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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MAKİNE SEKTÖRÜ KONYA 
ENDÜSTRİ ZİRVESİNDE 
BULUŞTU
KONMAK, İSKON, KONELEX Döküm ve Sac İşleme Teknolojileri Fuarları, Konya 
Endüstri Zirvesi başlığı altında 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Fuar 
Merkezinde düzenlendi.

Makine İmalatçıları Birliği (MİB), 
Takım Tezgahları Sanayici ve 
İşadamları Derneği (TİAD), 
Konya Ticaret Odası (KTO), 
Konya Sanayi Odası (KSO), 

Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi ve 
KOSGEB desteğiyle eş zamanlı olarak düzen-
lenen beş ayrı fuar sektör profesyonellerini 
Konya’da bir araya getirdi. 12. Uluslararası 
Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Yan 
Sanayileri, Ekipmanları, Delme Teknolojileri, 
Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik 
(KONMAK); 10. İstifleme, Depolama, Taşıma, 
Vinç ve Lojistik (İSKON); 10. Elektrik, 
Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi ve 
Otomasyon (KONELEX), Konya Döküm ve Sac 

İşleme Teknolojileri Fuarlarında yerlerini alan 
üreticiler, geliştirdikleri yeni ürünleri müşteri-
lerinin beğenisine sundu. 
Organizasyonun açılış törenine KTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Mustafa Veli Tekelioğlu, 
MİB Genel Sekreteri Nail Türker, TİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, Makine 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı 
Erdoğan Duransoy, Konya Vali Yardımcısı Fazlı 
Akgün, Konya Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Mahmut Sami Şahin ile çok sayıda da-
vetli ve basın mensubu katıldı. Fuarın açılı-
şında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Öztürk, fuarların marka haline gelme-
sini sağlayan katılımcı firma temsilcilerine ve 
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ziyaretçilere teşekkür etti. Öztürk konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Fuarlarımızı 2023’ün fuarcı-
lık merkezi olmaya aday Konya Ticaret Odası 
Fuar Merkezinde, geçtiğimiz yıla oranla ciddi 
bir büyüme kaydederek, altı ayrı salonda 66 
bin metrekarelik kapalı alanda düzenliyoruz. 
Küreselleşmeyle beraber ülkeler arasındaki 
ticari sınırlar ortadan kalkmaya başladı. Bu 
durum, işletmelerin hem ulusal hem de ulus-
lararası rakipleriyle sürekli rekabet içinde ol-
malarına zemin hazırladı. Dolayısıyla işletme-
ler günümüzde daha sıkı ve zorlu bir rekabet 
ortamı içinde gelişimlerini ve devamlılıklarını 
sürdürmeli. İşletmelerin başarılı olmaları için 
küresel rekabet stratejilerini etkin bir şekilde 
kullanabilmelerinin yanı sıra aynı zamanda 
sürekli bir yenilik ve gelişim içinde olmaları 
gerekiyor. İşletmeler, karlarını-pazar payları-
nı artırmak ve devamlılıklarını sürdürebilmek 
için hızlı değişime ayak uydurmak zorundadır. 
Bunu başarabilmek için dünyayı takip edece-
ğiz, geri kalmayacağız ve daha önde gitmenin 
stratejilerini oluşturacağız. Değişikliği ve ye-
niliği takip etmenin yollarından birisi de fu-
arlardır. Konya makine ve döküm sektöründe 
Türkiye’nin ve dünyanın lider şehirlerinden 
biridir. Bugün bu fuarlarımız altı holü de do-
lu marka bir fuar haline gelmişse bundan en 
çok sektörlerimiz karlı çıkacaktır. Ülke eko-
nomisinin parlayan yıldızı Konya olarak daha 
çok çalışmaya, daha çok üretmeye daha çok 
dünyaya açılmaya kararlıyız. Şehrimiz, Türkiye 
ortalaması üzerinde gerçekleştirdiği büyü-
meyle 3 milyar doları aşan bir dış ticaret hac-
mine sahiptir. 2014’te ihracatını yüzde 9 artı-
ran Konya, 1,5 milyar doların üzerinde ihracat 
yaptı. Bu rakam 13 yılda 15 kat ihracat artışı 
yakaladığımızı gösteriyor. Bu ihracat artışı ile 
2023 yılında Türkiye’nin ihracatından aldığımız 
payı yüzde 1’lerden yüzde 3’e çıkarmak için 
tüm şehir olarak çalışıyoruz. Sanayicimiz üre-

tiyor, tüccarımız dünyayı dolaşıyor. Oda olarak 
bize düşen görev de tüccar ve sanayicilerimizin 
önünü açmak, onlara katkı sağlamaktır. İşte 
bu amaçla Konya’yı Türkiye’nin en büyük fuar 
alanlarından birine sahip şehri haline getiren 
fuar alanımızı hizmete açtık. Hedefimiz, fuar 
merkezimizde altı holün tamamının dolacağı 
en az altı fuar yapılmasıdır. 2017 yılı itibariyle 
toplam bir milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı 
amaçlıyoruz. Bu amaçla projemiz üzerinde ça-
lışıyoruz. Bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde 
2023 yılında Konya Türkiye’nin yeni fuarcılık 
merkezi olacaktır.” 

27 ÜLKEDEN 525 FİRMA KATILDI
Bu yılki fuarda beş farklı alanı bir araya ge-
tirdiklerini söyleyen TÜYAP Fuarcılık Anadolu 
Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Konya 
Endüstri Zirvesi çatısı altında 2014 yılında 21 
ülkeden 377 firmanın, 760 markayla ürünleri-
ni sergilediği fuarlarımız bu yıl katılımcı sayısı 
itibariyle geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir büyü-
me gösterdi. 66 bin metrekarelik kapalı ala-
na sahip altı ayrı salonda da 27 ülkeden 525 
firma, 1546 marka ile Anadolu’nun en büyük 
fuar merkezi olan Konya Ticaret Odası-Tüyap 
Konya Uluslararası Fuar Merkezinde yerini 
aldı. 
Birinci salonda KONDÖKÜM kapsamında dö-
küm makinelerinin, ikinci salonda İSKON kap-
samında istifleme-depolama makineleri, vinç 
ve forkliftlerin, üçüncü ve dördüncü salonlarda 
Sac İşleme Teknolojileri Fuarı kapsamında sac 
işleme makinelerinin, beş ve altıncı salonlarda 
KONMAK kapsamında takım ve CNC tezgahla-
rının sergilendiği fuarlar son derece başarılı 
geçti” dedi.

KTO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Selçuk Öztürk: 

“2023 yılında Konya 
Türkiye’nin yeni 
fuarcılık merkezi 

olacaktır.”
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MTG, FABTECH FUARINDA 
İKİNCİ KEZ YERİNİ ALDI
Makine Tanıtım Grubu, Meksika’nın Monterrey şehrinde 6-8 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenen FABTECH 2015 Fuarına katılarak ziyaretçilere Türk makine sektörünün durumu 
ve üye firmaların çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

MTG, Türk makine sektörünün ta-
nıtımı kapsamında Meksika’da 
düzenlenen metal işleme, kay-
nak ve üretim teknolojisi Fuarı 
FABTECH’e ikinci kez katıldı. 

Monterrey şehrindeki CINTERMEX - Centro 
Internacional de Negocios Fuar Merkezinde 
gerçekleştirilen fuarda bu yıl, 25 ülkeden 450 
firma ürünlerini sergiledi. 12 binden fazla zi-
yaretçinin takip ettiği Meksika’nın en önemli 
endüstri fuarından biri olan FABTECH 2015’te, 
plastik ve metal işleme makinesi üreticisi top-
lam altı Türk firması bireysel olarak, iki firma 
da distribütörleri aracılığıyla yer aldı.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR
MTG, fuar girişinde yer alan afişlere, yönlen-
dirme tabelalarına, kayıt standı ve fuar web 
sitesine verdiği “Turkish Machinery” ibareli 
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reklamlarla Türk makine sek-
törünün gücüne dikkat çekti. 
MTG ayrıca fuara bireysel ola-
rak katılan Türk firmalarının 
stant numaralarını içeren bir 
flyer de hazırlayarak ziyaret-
çilere dağıttı. Fuara MTG’yi 
temsilen Yönetim Kurulu Üyesi 
Menderes Akar katıldı. Fuarın 
ikinci günü Meksika Makine 
Distribütörleri Derneği yetkili-
leri Salvador Icazbalceta Valle 
ve Enrique Aguilar MTG stan-
dını ziyaret ederek, kurulacak 
olası işbirlikleri konusunda 
Menderes Akar ile fikir alışveri-
şinde bulundu. Fuar süresince 
MTG standı, fuara katılan Türk 
ve yabancı firmalar tarafından 
da ilgi gördü. Üç gün süren 
fuar boyunca MTG standında 
ziyaretçilere Türk makine sek-
törünü tanıtan bir film göste-
rildi. Ayrıca ziyaretçilere üye 
firmaların iletişim bilgilerinin 
yer aldığı katalog ve CD dağıtı-
larak Türk makine sektörü ile 
MTG’nin çalışmaları hakkında 
detaylı bilgi verildi.
Meksika’da 2009 yılından bu 
yana her yıl dönüşümlü ola-
rak başkent Meksiko City ve 
Monterrey’de gerçekleştiri-
len FABTECH Fuarı ülkenin en 
önemli endüstri fuarlarından biri 
kabul ediliyor. Fuar, dünyanın en 
hızlı gelişen üretim üslerinden 
olan Meksika ile Amerika paza-
rında yer almak isteyen üretici-
ler tarafından yakından izleniyor.
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İŞ MAKİNELERİ SEKTÖRÜNÜN 
KALBİ KOMATEK 2015 FUARINDA 
ATTI
Avrupa’nın dördüncü büyük iş makineleri etkinliği olan Uluslararası İş ve İnşaat Makine 
Teknoloji ile Aletleri İhtisas Fuarının (KOMATEK) 14’üncüsü Ankara’da düzenlendi.

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri 
ve İmalatçıları Birliğinin (İMDER) 
desteği ile Ankara’da 6-10 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 
fuar; Türkiye, Avrasya, Balkanlar, 

Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerinden 32 bin ziyaretçiyi 
ağırladı. Geçen yıla oranla yüzde 300 artış gös-

teren uluslararası ziyaretçi sayısıyla etki ala-
nını da genişleten organizasyon kapsamında 
birçok firma ürünlerini sergileme fırsatı buldu. 

AVRUPA’NIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK İŞ 
MAKİNELERİ FUARI
Fuarın açılışında konuşan İMDER Başkanı Halil 
Tamer Öztoygar, KOMATEK 2015’in İMDER’in 

128

MAYISGÜNDEM



destek verdiği en önemli fuar olduğunu be-
lirterek, “125 bin metrekare toplam alan, 25 
ülkeden 505 katılımcı firma ile Avrasya’nın 
en büyük, Avrupa’nın 4’üncü büyük fuarı olan 
KOMATEK 2015, 35 bine yakın ziyaretçiyi ağır-
ladı” dedi. Türkiye iş ve inşaat makineleri sek-
törünün yüzde 93’ünü çatısı altında buluşturan 
İMDER’in, dünya ülkeleriyle birlikte olmak 
için KOMATEK Fuarı’na büyük önem verdiğini 
ifade eden Öztoygar sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’de geçmişi 70 yıla dayanan iş makine-
leri sektöründe 600 firma, 100 imalatçı firma 
ve 220 yan sanayi firması faaliyet gösteriyor. 
Sektörümüz yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam 
ediyor. Avrupa’da ilk dördün içinde, dünyaday-
sa 11. sıraya ilerlemiş durumdayız. Yürüyen ve 
planlanan projelerle sektörün satış hedeflerini 
gerçekleştireceğini öngörüyoruz. 2015 yılında 
ülkemizde özel sektör ve kamunun 300 mil-
yar TL’lik yatırım yapması bekleniyor. Başta 
İzmir-İstanbul Otoyolu olmak üzere yapılacak 
yeni karayolları, hızlı demiryolu ağı, enerji 
santralleri, barajlar ve kentsel dönüşüm gibi 
mega projeler sektörümüz için çok önemli. 
Cumhuriyetimizin 2023 vizyonu doğrultusun-
da, 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat, 22 bin 
adet iş ve inşaat makinesi yıllık satış adedi ile 
dünyada ilk sekiz, Avrupa’da ise ilk üç pazar 
arasına girme yolunda ilerliyoruz.” İMDER’in 
sektörel fuarlara olduğu kadar eğitim ve 
kongrelere de ağırlık verdiklerini belirten Halil 
Tamer Öztoygar, Uluslararası İş Makinaları 
Kongresinin 10-11 Mart 2016 tarihinde yapı-
lacağını hatırlattı. Öztoygar “Sürdürülebilir 
Ol, Geleceği İnşa Et” vizyonuyla düzenlenecek 
olan kongrenin sektörün geleceğinin stratejik 
olarak belirlenmesine büyük faydalar sağla-
yacağını belirtti. İMDER’in eğitim konusun-
da da öncülük ettiğini kaydeden Halil Tamer 
Öztoygar, kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 
“7 Bölge 7 Okul” projesini hayata geçirdiklerini 

bu okullara yapılan yardımların maddi karşılı-
ğının yaklaşık 400 bin TL’ye ulaştığını söyledi.

MTG, SEKTÖR PROFESYONELLERİYLE 
BULUŞTU
KOMATEK Fuarı kapsamında China Council for 
the Promotion of International Trade (CCPIT), 
China Construction Machinery  Association 
(CCMA), CCPIT altında faaliyet gösteren 
Machinery Sub-Council (MSC), Machinery 
Chamber of Commerce (MCC) yetkilileri ile 
İMDER ve Makine İhracatçıları Birliği yet-
kililerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıda İMDER Genel Sekreteri Faruk 
Aksoy’un sunumunun ardından, OAİB Genel 
Sekreter Yardımcısı Vekili Esra Arpınar da 
Türk makine sektörü, MTG ve MAİB’i tanıtan 
bir sunum gerçekleştirdi.

25 ülkeden 550 
firmanın katıldığı 

KOMATEK 2015, 
35 bin ziyaretçiyi 

ağırladı.
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EUROPUMP BAŞKANLIĞINA 
KUTLU KARAVELİOĞLU SEÇİLDİ
Dresden’de VDMA ev sahipliğinde düzenlenen 55. Genel Kurul toplantısında EUROPUMP 
Başkanlığına, POMSAD Başkanı Kutlu Karavelioğlu seçildi. 2001 yılından itibaren İcra 
Konseyi üyesi olan ve 2013’de Başkan Yardımcılığına getirilen Karavelioğlu, bu görevi iki yıl 
yürüttükten sonra, bir dönem de Önceki Başkanlık yapacak. 

Makine imalatçılarımızın 
ulaştığı seviye, üretim 
gücüyle, rekabetçiliğiyle, 
kalite ve teknoloji geliş-
tirmekteki maharetleriy-

le öne çıkan segmentlerimizin dernek 
başkanlarının, uluslararası üst örgüt-
lerde önemli görevler üstlenmelerine 
destek sağlıyor. MAİB ve MTG Başkan 
Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu, Türk 
Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği 
(POMSAD) Başkanı ünvanıyla, mayıs 
ayı başında, Avrupa Pompa İmalatçıları 
Birliği (EUROPUMP) Başkanlığına 
seçildi. 
Merkezi Brüksel’de olmakla birlikte, her 
yıl bir başka üye ülkede, o ülke derne-
ğinin ev sahipliğinde düzenlenen Senelik 
Toplantıların ve Genel Kurulun adresi, 
bu yıl Dresden idi. Alman üye VDMA’nın 
organize ettiği toplantıların son günün-
de yapılan Genel Kurul, iki yıl süreyle 
görev yapacak yeni yönetimin seçimine 
de sahne oldu. Görev süresini tamam-
layarak Önceki Başkanlık görevine ge-
çen İtalyan Pompa İmalatçıları Derneği 
(ASSOPOMPE) Başkanı Carlo Banfi’den 
boşalan göreve Kutlu Karavelioğlu se-
çilirken, Başkan Yardımcılıklarına ise 
İngiliz Pompa İmalatçıları Derneği 
(BPMA) temsilcisi Ken Hall ile Hollanda 
Pompa İmalatçıları Derneği (Holand 
Pump Group) temsilcisi Martijn van den 
Born getirildi. POMSAD’ın 2001 yılında 
üye olduğu Birliğin İcra Konseyinde her 
üye ülkeden bir temsilci bulunuyor.
1960 yılında kurulan EUROPUMP, 14’ü 
AB üyesi 17 ülke derneğini çatısı altın-
da birleştiriyor. EUROPUMP, üyesi der-
nekler vasıtası ile 450’den fazla pompa 
imalatçısını, 10 milyar eurodan büyük bir 
üretim hacmini ve yaklaşık 100 bin kişiyi 

istihdam eden bir sektörü temsil ediyor.
Birçok AB üst derneği gibi, EUROPUMP 
Senelik Toplantıları da, Genel Kurul 
öncesinde, iki gün süren Teknik, 
Standartlar, Pazarlama ve Küçük 
İşletmeler gibi komisyon toplantıları ve 
Eko Tasarım, Enerji Verimliliği, Karbon 
Ayak İzi gibi çalışma grubu toplantıları 
ile, eş zamanlı olarak, eşlerin sosyal et-
kinliklerine sahne oluyor. Aynı zamanda, 
25 yılı aşkın süredir yakın işbirliği içinde 
olunan Amerikan Hydraulic Institute (HI) 
idareci ve üyeleri ile müşterek oturum-
lar düzenlenerek iki kıta arasında, tek-
nik ve standartların uyumluluğu üzerine 
çalışılıyor, müşterek projeler gözden 
geçiriliyor. 
9 Mayıs tarihinde toplanan Genel 
Kurulda, Önceki Başkan Carlo Banfi, 
dönemi boyunca sürdürülen çalışmalar 
ve elde edilen neticeleri değerlendiren 
bir teşekkür konuşması yaptı; ve başa-
rı dilekleriyle görevini devretti. Kutlu 

Karavelioğlu, duygularını da paylaştığı  
konuşmasında, bir Türk Başkanın se-
çilmesinin Avrupa yüksek kültürünün 
ve demokrasi anlayışının çok anlamlı bir 
göstergesi olduğuna işaret ederek, tem-
sil etmek şansına mazhar olduğu Türk 
imalatçılarına duyulan saygı ve güvenin 
başkanlığa seçilmesiyle pekişmesin bü-
yük onur duyduğunu ifade etti. 
EUROPUMP üyelerinin bir sonraki bu-
luşması 26-28 Mayıs 2016 tarihleri ara-
sında Belçika’nın Gent şehrinde gerçek-
leştirilecek ve detaylar eylül ayında faa-
liyete geçecek olan www.europump2016.
com sitesinden takip edilebilecek. 2017 
toplantıları ise, Bodrum’da, POMSAD’ın 
ev sahipliğinde düzenlenecek.
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OSO’DA BAYRAĞI 
YENİ YÖNETİM DEVRALDI

Makine İhracatçıları Birliği öncülüğünde kurulan Ortak Satın Alma Organizasyonunun 
(OSO) Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs’ta Türkiye İhracatçılar Meclisinin 

İstanbul’daki merkezinde gerçekleştirildi.

MAİB öncülüğünde firmaların bir 
araya gelerek kurduğu geniş 
tabanlı bir satın alma organi-
zasyonu olan OSO A.Ş., yüksek 
pazarlık gücü ile girdi maliyet-

lerini minimize ederek, ölçek ekonomisine 
entegrasyonu sağlamada yardımcı bir me-
kanizma görevini üstleniyor. OSO A.Ş.’nin 12 
Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen Olağan 
Genel Kurul Toplantısında üyelere organizas-
yonun çalışmaları, faaliyet raporları ve finan-
sal tabloları sunuldu. Faaliyet raporlarını ve 
finansal tabloları üyelere aktaran OSO Genel 
Müdürü Suat Sarı, üyelerin mevcut durum ve 
OSO’nun gelecek hedeflerine yönelik soruları-
nı yanıtladı. Organizasyonun, tedarikçi bazında 
yıllık satış hacmi, üye sayısı ve komisyon ge-
lirleri hakkındaki bilgileri paylaşan Suat Sarı, 
2015 yılı hedefleri ile personel yapısı konusun-
da da bilgi verdi. Organizasyonun finansal ya-
pısıyla ilgili verileri de aktaran Suat Sarı, üye 
ve tedarikçilere, sağladıkları destek nedeniyle 
teşekkür etti. Genel kurulda yapılan oylama 
sonucunda yönetim kurulunun çalışmaları, 

faaliyet raporları ve finansal tabloları oy birli-
ği ile ibra edildi. Mevcut yönetimin ibrasından 
sonra OSO Yönetim Kurulunun belirlendiği 
seçime geçildi. Tek listeyle girilen seçimde, 
başkanlığını Murat Akyüz’ün üstleneceği yö-
netim kurulunun üç yıl süreyle görev alması 
kararlaştırıldı. 

“ÜYELERİMİZ DAHA FAZLA 
FAYDALANACAK”
Toplantıda konuşan OSO A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Akyüz, 2005 yılının ikinci yarı-
sında Ekonomi Bakanlığı desteğiyle MAİB ön-
cülüğünde kurulan OSO’nun sektör açısından 
sahip olduğu öneme dikkat çekti. Türkiye’de 
kurulan benzer birçok satın alma organizas-
yonun başarılı olamadığını belirten Akyüz, 
“Birlikte çalışma kültürüne sahip olduğumuz-
da karşımıza çıkan güçlükleri rahatlıkla aşa-
cağız. Üyelerimizin bu birliktelikten daha fazla 
fayda sağlaması için çalışmayı sürdüreceğiz. 
OSO’nun kuruluşundan bugüne geçen sürede 
emek harcayan herkese çok teşekkür ederek 
bayrağı devralıyoruz” dedi.

OSO A.Ş. 
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Akyüz

Yönetim Kurulu Üyeleri
Tamer Güven
Menderes Akar
Yavuz Eroğlu
Timur Olgun
Cemal Ayla
Alparslan Korkmaz
Suat Sarı
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YILDIZLI PROJELERE
MTG’NİN DESTEĞİ SÜRÜYOR
Makine Tanıtım Grubunun sponsorluğunda Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci 
Kulübünün 25 Mayıs’ta “Fikrini Geleceğe Taşı” sloganıyla düzenlediği Yıldızlı Projeler 2015 
Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

YTÜ Davutpaşa Kampusu 
K o n g r e  v e  K ü l t ü r 
Merkezinde düzenlenen 
ödül törenine YTÜ Rektörü 
Prof. Dr. İsmail Yüksek’in 

yanı sıra HAVELSAN Genel Müdürü 
Sadık Yamaç, Elginkan Vakfı Genel 
Müdürü İlhan Üttü, YTÜ Teknopark 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Bektaş, 
YTÜ Teknopark Genel Müdürü Mustafa 
Albayrak ile çok sayıda akademisyen ve 

öğrenci katıldı. Dört ayrı kategoride 73 
farklı üniversiteden 262 projenin mü-
cadele ettiği yarışmada ilk üçe girenler 
ödüllerini aldı. Törende konuşan YTÜ 
Elektrik Elektronik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Galip Cansever, bu güne 
kadar dünyada üç ekonomik sistemin 
kendini gösterdiğini belirterek, bunların 
tarım, sanayi ve bilgi ekonomisi olduğu-
nu söyledi. ABD, Avrupa Birliği, Japonya, 
Almanya gibi ekonomik yönden gelişmiş 

ülkelerin bir yandan sanayi ekonomisini 
içinde yer alırken öbür yandan bilgi eko-
nomisine adım atarak onu geliştirmeye 
çalıştıklarını ifade etti. 

“BİLGİ EKONOMİSİNE 
GEÇEMEYENLER EKONOMİK 
HAYATTAN SİLİNECEK” 
Ar-Ge’ye yatırım yapan ülkelerde patent 
başvurularının diğer ülkelere oranla 
çok daha yüksek olduğunu aktaran 
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Cansever, “Bilgi ekonomisi 21. yüzyılın bir 
ekonomik sistemi olacaktır. Sanayi devrimini 
kaçırıp, sanayileşemeyen ülkeler, tarım eko-
nomisinde yaşamlarını sürdürdü. Ancak bilgi 
ekonomisine geçemeyen bu ülkeler ekonomik 
hayattan silinme tehlikesiyle karşı karşıyadır” 
şeklinde konuştu. Sanayi ürünleri ihracatının 
ucuz işgücüne dayalı bir rekabet unsuru ile 
yapıldığını belirten Cansever, sanayi üretimi-
nin yüzde 75’inin orta ve düşük teknoloji ile 
gerçekleştirildiğini sadece yüzde 3’ünde ile-
ri teknoloji kullanıldığını aktardı. Cansever, 
imalat sanayinin gayri safi milli hasıladaki 
payının yüzde 15’ler civarında gerçekleştiğini 
ve bu rakamın da çok düşük olduğunu belirtti. 
Yapılan hesaplamalara göre Türkiye’deki üç 
işçinin bir Alman işçi kadar üretebildiğini vur-
gulayan Cansever şunları söyledi: “Bir Türk 
dünyaya bedel diyoruz ama iş gücüne geldi-
ğimizde üç Türk bir Alman ediyoruz. İşçilerin 
verimsiz çalıştığı yönünde eleştiriler var fa-
kat işçiler ne yapsın. Onu çalıştıran işveren, 
sanayici, yönetici hangi nitelikte ve beceride 
ve en önemlisi hangi üretim teknolojisinde 
bunu sorgulamak gerekir. Bu olumsuzlu-
ğun sebebi ileri üretim teknolojisinin yeterli 
olmamasıdır.”  

“YA AR-GE, YA SÖMÜRGE”
YTÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdem Bektaş, Teknopark olarak öğrenci-

lerle sanayicileri bir araya getiren bu tür or-
ganizasyonları çok önemsediklerini ve des-
tek verdiklerini belirtti. Bu tür çalışmaların 
etkinlikte kalmaması gerektiğini belirterek, 
sanayi ile birlikte ürüne ve üretime dönüşme-
si gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin belli bir 
gelir düzeyine ulaştığını ancak bundan sonra 
gelir düzeyini artırmak için gençlerin, sana-
yinin taleplerine uygun projelerle ileri dü-
zeyde teknolojik ürünler imal ederek ihracat 
yapması gerektiğini söyledi. Bektaş, bir süre 
önce katıldığı bir öğrenci kulübü etkinliğinde 
öğrencilerin ürettiği “Ya Ar-Ge, Ya Sömürge” 
sloganından çok etkilendiğini aktardı. Bektaş, 
konuşmasının devamında YTÜ Teknopark’ın 
sanayi-üniversite işbirliği gibi pek çok alanda 
yaptığı çalışmalar hakkında geniş bilgi verdi. 
Konuşmaların ardından YTÜ Rektörü Prof. Dr. 
İsmail Yüksek, etkinliğe sponsor olarak des-
tek veren firmaların temsilcilerine teşekkür 
plaketi sundu.  

PROJELERİ BİLİM VE SANAYİ KURULU 
DEĞERLENDİRDİ
Projelerin değerlendirmesini, üniversite-
lerin gözde akademisyenlerinden oluşan 
“Bilim Kurulu” ile başarılı sanayicilerden 
oluşan “Sanayi Kurulu” birlikte yaptı. Bu sa-
yede üniversite-sanayi işbirliği Yıldız Teknik 
Üniversitesinde bir kez daha hayata geçiril-
di. Final gününde “Melek Yatırımcılar” pro-
je sahiplerini yakından takip etti. Yapılan 
değerlendirmede Makine, Mekatronik, 
Robotik ve Otomasyon, Bilişim, Elektronik, 
Telekomünikasyon ve Yazılım Uygulamaları, 
Elektrik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 
Enerji Verimliliği ve Kalitesi ve Sağlık, Gıda, 
Biyoteknoloji, Kimya ve Malzeme Uygulamaları 
kategorilerinde ilk üçe giren projeler be-
lirlendi. Ödül almaya hak kazanan projeler 
ve kategorileri ise şöyle sıralandı: Makine, 
Mekatronik, Robotik ve Otomasyon kategori-
sinde birincilik ödülünü Fırat Üniversitesinden, 
“Kümes Hayvanları Tarımı ve Sağlığı” pro-
jeleriyle; Savaş Koltuk, Emre Çağ ve Burak 
Zeyrek’ten oluşan ekip kazandı. Bilişim, 
Elektronik, Telekomünikasyon ve Yazılım 
Uygulamaları kategorisinde birincilik ödülü 
Gazi ve Ankara Üniversitelerinden “Biyometrik 
Sistem Akrabalık Bağı Tespiti” projeleriy-
le; Eyüp Burak Ceylan, Büşra Yılmaz, Kübra 
Cihangir ve Seda Kurt’tan oluşan ekibin ol-
du. Elektrik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 
Enerji Verimliliği ve Kalitesi kategorisinde 
birincilik ödülüne ise Zirve Üniversitesinden 
“Su Tasarrufu Cihazı” projesiyle Enver 
Çağrı Yıldırım layık görüldü. Sağlık, Gıda, 
Biyoteknoloji, Kimya ve Malzeme Uygulamaları 
kategorisindeki birincilik ödülünü de İstanbul 
Teknik Üniversitesinden “The Energy of Food” 
projesiyle Evrim Ünal kazandı.
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Makine Tanıtım Grubu, Rusya’nın başkenti Moskova’da 
bu yıl 16’ncısı düzenlenen metal işleme fuarı 

Metalloobrabotka’ya katıldı. Etkinlik, MTG’nin 2015 
yılında hedef pazar olarak belirlediği Rusya’da yer aldığı 

ilk fuar olma özelliği taşıyor.
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Makine Tanıtım Grubu, Rusya pa-
zarını hedefleyen tanıtım faali-
yetleri kapsamında 25-29 Mayıs 
tarihleri arasında Moskova’da 
düzenlenen metal işleme fuarı 

Metalloobrabotka 2015’e katıldı. İlk kez stand-
la fuarda yerini alan MTG, ziyaretçileri Türk 
makine sektörü ve ürünleri hakkında bilgilen-
dirdi. Fuara MTG’yi temsilen Yönetim Kurulu 
Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz, Ferdi Murat Gül, 
Mehmet Ağrikli ve Hüseyin Durmaz katıldı. 
Ayrıca Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi 
derneklerden Makine İmalatçıları Birliği (MİB) 
temsilcisi Artun Bölgen de ziyaretçilere üyele-
ri hakkında bilgi vermek üzere MTG standında 
hazır bulundu. Fuara, 11 Türk firması stantla 
katılırken bazı firmalar da bayileri ile organi-
zasyonda yerini aldı.

MTG İLANLARI DİKKAT ÇEKTİ
MTG standının yer aldığı forum pavilyon gi-
rişindeki panolar ile fuar alanı otoparkın-
daki iki panoya Rusça tasarlanmış “Turkish 
Machinery” logolu ilanlar verdi. Tanıtım ça-
lışmaları çerçevesinde MTG hakkında Rusça 
bilgilendirme yazısının ve fuardaki Türk firma-
larının stant numaralarının yer aldığı broşürün 
yanı sıra, makine ihracatçıları ve sektörel der-
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gilerle ilgili bilgiler içeren kataloglar ve CD’ler 
de ziyaretçilere dağıtıldı.

MTG YETKİLİLERİ SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ
MTG yetkililerinin çeşitli dernek, kurum ve fir-
ma temsilcileriyle ikili temaslar kurduğu fuar-
da Moskova Ticaret Müşaviri Halit Oral Akbay 
da MTG standını ziyaret etti. Rusya’da makine 
sektörüne yönelik yayın yapan en önemli der-
gilerden Metalloobrabotka ve Equipment’in 
yetkilisi Alexey Yarygin, MTG Yönetim Kurulu 
Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz ve Ferdi Murat 
Gül ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda, 
Yargin’e MTG ve Türk makine sektörü ve sür-
dürülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi. MTG 
heyeti ayrıca Tataristan’ın nüfus açısından en 
büyük ikinci şehri ve en önemli sanayi merkezi 
olan Çelni’de faaliyet gösteren Tataristan Çelni 
Endüstriyel Parkı Yöneticileri Aleksei Mironov 
ve Nail Shakirov ile yatırım imkanlarını ele al-
dıkları toplantıda bir araya geldi. MTG yetkili-
leri tanıtım çalışmaları kapsamında helikop-
ter ve roketler için motor ve parçalar üreten 
UEC ile nükleer santrallerin ekipmanlarının 
imalat ve tasarımını yapan Deles Ergopoles 
firmalarından yetkililerle de işbirliği olanak-
larını görüşme fırsatı buldu. MTG heyeti fuar 
süresince ayrıca; Rusya Federasyonu Duma 
Endüstriler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı 
ve Rus Mühendisler Birliği Birinci Başkan 
Yardımcısı Gutenev ve Rusya Mühendisler 
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Birliği Yöneticisi Sergei Ivanov ile 
görüşerek, Birlik üyeleri ile B2B gö-
rüşmeleri ve heyet düzenlenmesi 
konusunda atılması gereken adım-
ları konuştu. Rus Takım Tezgahları 
Üreticileri Derneği Başkanı Georgy 
Samodurov ve Başkan Yardımcısı 
Marina Fedorova ile de fikir alış veri-
şinde bulunuldu. Devletle üyeleri ara-
sında bir köprü görevi gördüklerini ve 
Türk makinelerinin kalitesinden çok 
etkilendiklerini belirten dernek yetki-
lilerine, Türk makine sektörü hakkın-
da detaylı bir sunum yapıldı. Fuarın 
dördüncü günü Technopolis Moscow 
ve burada bulunan iki firmanın tesisi 
ziyaret edilerek yer kiralama koşulla-
rı, verilen destekler, gerçekleştirile-
bilecek faaliyetler ile ilgili bilgi alındı. 
Takım tezgahı üreticisi Stankoprom 
firması yetkilisi ile görüşülerek, 
MTG’nin Rusya çalışmaları kapsa-
mında gerçekleştirilebilecek işbirliği 
faaliyetleri hakkında fikir alışverişin-
de bulunuldu. MTG yetkilileri ayrıca 
Birleşmiş Gemi İnşaatları Birliğinden 
Makine Modernizasyon Sorumlusu 
ve Satın Almadan Sorumlu Başkan 
Yardımcısıyla, eylül ayı içinde gemi 
makineleri sektörüne yönelik ticaret 
heyeti gerçekleştirilmesi konusunda 
görüştü.
Beş gün süren fuar boyunca MTG 
standında ziyaretçi ve katılımcılara 
Türk makine sektörü tanıtıldı, ziyaret 
edilen Türk firmalarının da görüşleri 
alındı. MTG standında ziyaretçilere 
ayrıca üye veri tabanını içeren CD, 
USB ve MSSP üye katalogları dağıtıl-
dı. Metalloobrabotka Fuarına 32 ayrı 
ülkeden 940 firma katıldı. Yaklaşık 30 
bin kişinin ziyaret ettiği fuarda MTG, 
gerçekleştirdiği tanıtım-reklam fa-
aliyetleri, işbirliği toplantıları ve çe-
şitli ikili görüşmelerle hedef pazar 
Rusya’ya yönelik etkin bir çalışma 
gerçekleştirdi.
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“Rusya’nın yaşadığı ekonomik sı-
kıntılar nedeniyle bu seneki fua-
rın geçen yıllara göre biraz daha 
durgun geçtiğini söyleyebilirim. 
Otomotiv sektörüne yönelik jant ve 
kovan imalat makineleri, firmamı-
zın ana üretim alanını oluşturuyor. 
Özel imalat yapan bir mühendislik 
firması olduğumuz için yaptığımız 
iki-üç doğru görüşme bizim için 
yeterli oluyor. Genel itibariyle fu-
ardan memnun ayrıldık. Rusya, 
bizim için doğru bir pazar ve bu 
kapsamda Metalloobrabotka Fuarı 
da bulunmamız gereken en doğru 
organizasyon.” 

“MTG’nin yurt dışı fuarlardaki tanıtım 
faaliyetlerinden oldukça memnunuz. 
Firma olarak beş yıldır ihracat hedefi-
mizle uyumlu olduğunu düşündüğü-
müz fuarlara katılıyoruz. Bu fuarlar 
kapsamında yaptığımız görüşmelerde 
çok net olarak gördüğümüz şey şu ki: 
Sadece firmanızın uzman, güvenilir, 
bilgili olması yeterli değil. Temsil etti-
ğiniz ülkenin ve bu ülkedeki sizin sek-
törünüzün başarıları çok daha önemli. 
Bu anlamda MTG’nin çalışmalarının 
ülkemiz ve sektörümüz için fayda sağla-
dığına inanıyorum.”

ISMAIL MURAT
MIRMAK MAKINA
GENEL MÜDÜRÜ

“MTG 
ÜLKEMİZE VE 

SEKTÖRÜMÜZE 
FAYDA 

SAĞLIYOR” 

“MTG DAİMA EN ÖNDE”

“STRATEJİ GELİŞTİRME NOKTASINDA 
MTG YOL GÖSTERİYOR”

“Rusya pazarı Türk makine imalatçıları açısın-
dan oldukça önemli. Özellikle coğrafi avanta-
jımızı kullanmamız gerektiği açık. Rusya eko-
nomisi siyasi sebeplerden ötürü son yıllarda 
sıkıntılar yaşasa da göz önünde bulundurul-
ması gereken bir büyüklükte. Avrupa Birliği 
ülkeleri tarafından uygulanan ambargoyu iyi 
değerlendirerek bu pazarda hareket alanımızı 
genişletmemiz gerekiyor. MİB olarak geçtiği-
miz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde 
de Metalloobrabotka Fuarına katılmaya devam 
edeceğiz. Organizasyon, önceki yıllara kıyasla 
biraz sönük geçse de yine de Rusya’daki en 
önemli metal işleme fuarı olduğunu bir kez 
daha gösterdi.” 

“MTG dünyan ın  h e r  y e r inde  o lduğu 
Metalloobrabotka Fuarında da tanıtım konusunda 
oldukça iyi bir performans sergiledi. Rusya paza-
rındaki faaliyetlere önümüzdeki süreçte daha fazla 
ağırlık verilecek gibi görünüyor. MTG, reklam ve 
tanıtım çalışmaları çerçevesinde daima en önde 
olduğunu bu organizasyon vesilesiyle bir kez daha 
gösterdi. MTG’ye çalışmalarından ötürü hem Türk 
makina imalatçıları hem de MİB adına teşekkür 
ederiz.”

“Bu yılki Metalloobrabotka Fuarı bizim açımız-
dan oldukça verimli geçti. Beklediğimizin üs-
tünde bir ilgiyle karşılaştık. Sektörde faaliyet 
gösteren çok sayıda yeni firmayla tanışmanın 
yanı sıra hali hazırda müşterimiz olan firma-
larla da diyaloğumuzu ilerletme fırsatı bulduk. 
Hidrotam olarak beyaz eşya, otomotiv, depo-
lama, inşaat ve elektrik olmak üzere beş ana 
sektörün özel ihtiyaçlarına göre; rollforming, 
rulo sac açıcı, doğrultucu, servo sürücü,  ser-
vo punch, sac kesme ve bükme üretim hatları 
imalatı yapıyoruz. Fuara birçok sektör ve alana 
hitap eden oldukça geniş bir ürün gamı ile ka-
tıldık. İmalatını yaptığımız rollform hattının bir 
bölümü ve çalıştığımız ürün gruplarından 40’a 
yakın numuneyi ziyaretçilerin beğenisine sun-
duk. Ayrıca yeni ürünümüz çelik kapı kasa ve 
kanat hattını da, komple bir kapının dörtte birlik 
parçası ile sergiledik.”

“Makine sektörüne yönelik geliştirdiği ihracat stra-
tejileri ve karşılaştığımız sorunları çözme nokta-
sındaki yol göstericiliğiyle MTG, ihracatçılarımıza 
devamlı bir katkı sağlıyor. Hidrotam olarak bu çer-
çevede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.”

ARTUN BÖLGEN
MIB TEMSILCISI

BERRAK ÇEKIN
HIDROTAM
GENEL MÜDÜR VEKILI
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“Rus ekonomisindeki daralmaya 
rağmen fuarın iyi geçtiğini söyleye-
bilirim. Makine sektörü gerek üre-
tim değeri, gerekse ihracat açısın-
dan ülkemiz ekonomisi için büyük 
bir öneme sahip olmasına rağmen 
Türk firmaları olarak kapasitemizin 
altında kaldığımız kanaatindeyim. 
Bunun en önemli nedeni ise teş-
viklerin düşük olması. Bu fuarlarda 
yer ücretleri çok yüksek ve bu yüz-
den maliyeti düşürmek için kısıtlı 
sayıda ürünle katılım gerçekleştiri-
liyor. Yurt dışı fuarlarda devlet des-
tekleri daha yüksek olmalı ki daha 
fazla ürün getirilebilsin. Ürettiğimiz 
makineler dünyaca ünlü markaların 
üretildiği fabrikalarda çalışıp, ülke-
mizin uluslararası alanda prestiji 
olurken bir yandan da milli ekono-
miye yadsınmaz bir katkı sağlıyor. 
Dolayısıyla fuarlar hem bizler, hem 
de ülkemizin ekonomisinin büyü-
mesi için çok önemli. ” 

“Hemen her yurt dışı fuarda yer alan 
MTG, yaptığı çalışmalarla Türk ma-
kine sektörünün tanıtımı adına önemli 
bir rol üstleniyor. Bu fuarda da burada 
olup çalışmaya devam ettiklerini görü-
yoruz. Bu önemli misyonu daha uzun 
yıllar başarıyla devam ettirmelerini 
diliyorum.”

LEVENT AKYAPAK
AKYAPAK
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

“MTG, 
MAKİNECİLERİ 

YALNIZ 
BIRAKMIYOR”

“MTG’NİN SEKTÖRE VERDİĞİ DESTEK 
DEVAM ETMELİ”

“MTG’NİN VARLIĞINDAN
GÜÇ ALIYORUZ”

“Mavi Form olarak Metalloobrabotka Fuarına 
ilk kez katılmamıza rağmen karşılaştığımız 
yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Bir sonra-
ki fuara daha güçlü bir şekilde katılmak adına 
şimdiden planlama yapmaya başladık. Makine 
sektöründe nispeten yeni bir teknoloji olan ve 
firmamız bünyesinde ürettiğimiz, Mavijet adlı 
yüksek basınçlı su jeti kesim tezgahını tanıt-
mak amacıyla fuara katıldık. Dünya genelinde 
kendi yüksek basınç su jeti pompasını üre-
tebilen birkaç firmadan biriyiz. Bu nedenle 
gerek son kullanıcıların gerekse sektördeki 
büyük oyuncuların oldukça dikkatini çektik. 
Bölge dinamiklerini kontrol etmek, sektör-
deki yerel ve yabancı oyuncuları-rakipleri ya-
kından izlemek ve yeni teknolojileri inceleye-
bilmek için yurt içinde ve yurt dışında düzen-
lenen fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz.”

“Fuar süresince ülkemizden gelen katılımcı firma-
ları ziyaret edip fikir alış verişinde bulunarak biz-
leri yalnız bırakmadığı için MTG’ye teşekkür etmek 
isterim. İnanıyorum ki bu durum bizi olduğu kadar 
katılımcı diğer Türk firmalarını da mutlu etmiştir. 
MTG’nin makine sektörüne verdiği desteğin azal-
madan sürmesini diliyorum.”

“Genel olarak Rusya fuarlarına bayilerimiz 
vasıtasıyla katılıyoruz. Rus ekonomisindeki 
daralma hissediliyor olsa da fuarın firmamız 
açısından gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim. 
Böylesi önemli fuarlarda daha çok Türk fir-
masının olması gerektiğini düşünüyorum. 
Sadece burası da değil, diğer önemli dünya 
fuarlarında da daha çok Türk firması olma-
lı. Bu noktada devletin sanayiciye daha fazla 
destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu 
gibi uluslararası fuarlar Türk sanayisinin vit-
rine çıktığı yerler. Fakat maliyetler çok yük-
sek olduğu için gerektiği gibi yer alamıyoruz. 
Firmalar bir yandan olağan işlerini yürütür-
ken bir yandan da bu fuarlara zaman, ekip ve 
para harcamakta zorlanıyor. Teşvikler ne ka-
dar artarsa, bu fuarlara katılan firma sayımız 
da o ölçüde artar. Nihayetinde bizler burada 
ülkemizin bayrağını taşıyoruz.” 

“MTG, her yurt dışı fuarda olduğu gibi bu 
Moskova’da da bizleri yalnız bırakmadı. MTG 
varlığıyla Türk sanayisinin ve Türk firmalarının 
tanıtılmasına büyük bir katkıda bulunurken aynı 
zamanda bizleri gelişmelerden ve pazardan da ha-
berdar ederek desteğini sürdürdü.”

MUSTAFA ÖZKAN
MAVI FORM
METAL GENEL MÜDÜRÜ

NIHAN DIRIN
DIRINLER MAKINA
YÖNETIM KURULU ÜYESI 
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Sektörümüz için oldukça büyük 
bir pazar olan Rusya’daki fırsatları 
değerlendirmek amacıyla bu yılki 
Metalloobrabotka Fuarına, deği-
şik özelliklerde üç adet makineyle 
katıldık. Bunun yanı sıra mevcut 
müşteri ve bayilerimizle bir araya 
gelmek ve yeni tedarikçilerle bu-
luşarak ürünlerimiz ile avantajla-
rımızı aktarmak da burada bulun-
mamızın diğer nedenleri arasında. 
Geçtiğimiz seneye göre ziyaretçi 
sayısında bir düşüş olduğunu söy-
leyebilirim. Firmamız adına bazı 
başarılı görüşmeler gerçekleştir-
dik. Fuardan sonra da temaslarımız 
devam edecek. Rusya’daki kriz fu-
arın genel başarısını etkilemiş olsa 
da insanlar yine de umutlu. Biz de 
mevcut kriz durumunun zamanla 
aşılacağını düşünüyoruz.”

“MTG, her makine fuarında olduğu gi-
bi burada da oldukça aktif biçimde ça-
lışarak Türk makinelerinin tanıtımı ko-
nusunda çok başarılı işlere imza atıyor. 
Standımızı her gün ziyaret ederek fua-
rın son gününe kadar bizi yalnız bırak-
madılar. İlgilerinden dolayı başta MTG 
Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere 
tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.”

YASIN YUMUŞAK
IMAŞ MAKINE
SATIŞ SORUMLUSU

“MTG, AKTİF 
ŞEKİLDE 

ÇALIŞIYOR”

“MTG, MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 
STRATEJİLERİNİ BELİRLİYOR”

“MTG’NİN ÇALIŞMALARINI BAŞARILI 
BULUYORUM”

“Metallooborotka Fuarına ilk katılımımızın 
ardından Rusya faaliyetlerimiz artarak de-
vam etti. Buradaki faaliyetlerimizi Rusya’da 
yerleşik olan firmamızla yönetiyoruz. Bu fu-
ar haricinde Rusya’daki diğer ara fuarlara da 
düzenli olarak katılıyoruz. Rus ekonomisinde 
yaşanan daralma fuara yansımış durumda. 
Geçmiş yıllara kıyasla daha durağan bir fuar 
atmosferi hakim. Fakat bu olumsuz tabloya 
rağmen firmamıza gösterilen ilgiden mem-
nunuz. Dolayısıyla fuarın bizim açımızda iyi 
geçtiğini söyleyebilirim. Metalloobrabotka 
bölgenin en önemli fuarı. Diğer fuarlar ancak 
bu fuarın destekleyicisi konumunda Bu yüz-
den sektörde faaliyet gösteren Türk firmala-
rının bu fuara mutlaka katılması gerektiğini 
düşünüyorum.

“MTG’nin yurt dışı fuarlarda gerçekleştirdiği rek-
lam ve tanıtım çalışmaları katılımcı Türk firma-
larına destek olmanın yanı sıra fuar ziyaretçileri 
nezdinde de olumlu bir imaj yaratıyor. Firma ola-
rak Türk makine sektörünün tanıtımı yönündeki 
bu tarz çalışmaların sektörün gelişimine yönelik 
stratejiler belirlenmesinde de önemi rol oynadığını 
düşünüyoruz.”

“Metal işleme makineleri ve kaynak çözümle-
ri ile yer aldığımız Metalloobrabotka Fuarı her 
yıl olduğu gibi bu yıl da firmamız için başarılı 
geçti. Geçtiğimiz yıllarda Rusya’daki bayimiz 
aracılığıyla yer aldığımız fuara bu sene doğru-
dan katıldık. Türkiye’de olduğu gibi sıcak sa-
tış imkanı olmasa da, kurduğumuz temaslar 
neticesinde fuar sonrası ciddi geri dönüşlerin 
olacağını düşünüyorum. Rusya bizim için çok 
büyük ve hareketli bir pazar. Türkiye’den daha 
çok sayıda firmanın bu fuara katılması gerek-
tiğine inanıyorum.” 

“Makine Tanıtım Grubu’nun yurt dışı tanıtım ça-
lışmalarını olumlu buluyorum. Bu özverili çalışma-
ların daha da artması ve Türk makine sektörünü 
temsil eden daha fazla firmanın yurt dışı fuarlarda 
yer alması gerektiğini düşünüyorum.”

NIHAT ÇINARLI
AJAN ELEKTRONIK
IHRACAT SATIŞ MÜDÜRÜ

TUFAN BILGIN
BENDMAK PAZARLAMA 
SORUMLUSU
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MAKİNECİLERİMİZ
AB’NİN TEPESİNDE
Makine imalatçılarımız, AB mühendislik sektörünün tepe örgütü ORGALIME’deki sandalyesine 
kavuştu. 23 ülkeden 43 federasyon ve konfederasyonun üye bulunduğu 60 yıllık örgüte kabul 
edilişi, hem sektörümüzün küresel rekabetçilikte ulaştığı seviyeyi, hem de MAKFED’in, Türkiye’nin 
makine alanındaki ilk ve tek sivil temsilcisi olarak yetkinliğini ve temsil erkini kanıtlamış oldu.

Av r u p a  M ü h e n d i s l i k 
Endüstr i ler i  B ir l iğ i  - 
ORGALIME (European 
Enginnering Industries 
Association)  1954 yılında 

Avrupa’da makine, elektrik-elektronik 
ve metal endüstrilerini temsil etmek 
üzere kuruldu. Üyelerini, 23 Avrupa ül-
kesini temsilen 41 üst örgüt oluşturuyor.  
Mühendislik endüstrisi, AB’nin en stra-
tejik ve güçlü mevcudiyet alanı olup; 1,8 
milyar Euroluk ciroya sahip. ORGALIME, 
temsil ettiği 130 bin firma ve 10 milyon 
çalışan ile makine alanında AB’deki en 
büyük örgüt kabul ediliyor. 
Sektörün tepe lobi kuruluşu ve sözcü-
sü konumundaki ORGALIME, Avrupa ve 
dünyada kendi alanındaki gelişmeleri 
takip edip, yönlendiren, kural ve stan-
dartların harmonizasyonu ve küresel-
leşmesi için faaliyet gösteren bir örgüt. 
Birlik, daha güçlü bir Avrupa endüstri-
sine katkı sunmak üzere, bütün üyeleri 
tarafından kabul edilebilecek ve hayata 
geçirilebilecek, tüm paydaşları için fay-
dalı olacak kural ve mekanizmaların ge-
liştirilmesine odaklanarak çalışmalarını 
sürdürüyor. ORGALIME makine, elekt-
rik-elektronik ve metal ana dallarındaki 
gelişmeleri yönlendirerek, kestirilebilir 
gelecek projeksiyonları içinde üyelerinin 
pozisyon almalarına, insan gücü ve mad-
di kaynaklarını doğru yönlendirmelerine 
hizmet ediyor. Süreli süresiz yayınları, 
üye ülkelerdeki etkinlikleri, üyelerinin 
etkinliklerine verdiği fikri destek ve yay-
gın haberleşme ağı ile bilginin oluşturul-
ması ve tabana aktarılmasında çok faal. 
Öte yandan, üye ülkelerin uzmanları ile 
AB pazarını gözeten ve denetleyen kuru-
luşların komisyonlarını sürekli temasta 
tutarak, karar vericilerin ve siyasi ma-
kamların politika belirlemelerine yar-
dımcı oluyor. Ekonomi, hukuk, iç ve dış 
ticaret, çevre, Ar-Ge ve birçok konular-

da, üye ülke uzmanlarının birlikte görev 
yaptıkları çalışma grupları ve komiteler 
de oluşturuyor.
ORGALIME’ın 2015 yılı Genel Kurulu 28-
29 Mayıs tarihlerinde Kopenhag’da ya-
pıldı. MAKFED’in (Makine İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu) ORGALIME’e 
üyelik başvurusu Genel Kurulda görüşü-
lerek oybirliğiyle kabul edildi. MAKFED, 
temsil ettiği 16 dernek ile Türkiye’nin 
makine alanında ilk ve tek federasyo-
nu olarak ORGALIME üyeleri arasın-
da yerini aldı. MAKFED Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, Genel Kurulda yaptığı 
konuşmasında, Türk makine sektörü-
nün ulaştığı düzey, sivil örgütlenmeye 
ve uluslararası temsile verdiği önem, 
federasyonun yapılanması, üyeleri, 
kuruluş amaçları ve çalışma konuları 
hakkında bilgi verdi; Türk imalatçıları-
nın ORGALIME üyeliğinden bekledikle-
rini dile getirdi. ORGALIME’ın bir diğer 
üyesi EUROPUMP’ın da (Avrupa Pompa 

İmalatçıları Birliği) Başkanlığını yürüt-
mekte olan Karavelioğlu, konuşmasının 
önemlice bir bölümünü, MAKFED üyele-
rinin, kendi segmentleriyle ilgili AB üst 
örgütlerindeki mevcudiyetlerine ve bun-
larda üstlendikleri önemli görevlere ayı-
rararak, Genel Kurulun vereceği onayın, 
25 yıl öncesinden, ilk Türk derneğinin ilk 
AB federasyonuna üye olmasıyla başla-
yan fiili bir durumun, hak edilen statüye 
kavuşturulması demek olacağını söyledi. 
MAKFED’in üyeliğine dair karar oybirliği 
ve alkışlar arasında alındı. MAKFED üye-
si 10 derneğimiz, hali hazırda 21 AB tepe 
örgütünde üye olup, bunlardan dördünün 
Başkanlığında, Başkan Yardımcılığında 
veya Önceki Başkanlığında Türk imalat-
çılar bulunmaktadır.

ERIC JOURDE
ORGALIME Yönetim 

Kurulu Başkanı

Kutlu KARAVELIOĞLU
MAKFED Başkanı

SANDRO BONOMI
ORGALIME Başkanı
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“EGE’DE TARIM MAKİNELERİ 
ZİRVESİ” DÜZENLENDİ

Tarım makineleri üreticileri, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri 

Mühendisliği Bölümü ile Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TAGYAD) işbirliğinde 
düzenlenen “Ege’de Tarım Makineleri Zirvesi” kapsamında bir araya geldi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 36 ta-
rım makinesi üreticisi ile akademis-
yen, üretici birlik ve oda temsilcile-
rinden oluşan 150 kişinin takip ettiği 
“Ege’de Tarım Makineleri Zirvesi”, 30 
Mayıs’ta İzmir’de düzenlendi. Etkinliğe 
TARMAKBİR üyeleri, üniversitelerin bi-
yosistem ve tarım makineleri ve tekno-
lojileri mühendisliği bölümlerinden aka-
demisyenler, ilgili oda temsilcileri, İzmir 
Tarım İl Müdürlüğü, Bölge Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Ege Bölgesi Yetiştirici 
ve Üretici Birlikleri yetkilileri, finans ku-
ruluşları ve gıda firmaları yöneticileri ile 
Ege Bölgesinden çiftçiler yoğun ilgi gös-
terdi. Moderatörlüğünü TAGYAD Başkanı 
İsmail Uğural’ın üstlendiği toplantının 
açılışını TARMAKBİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Şenol Önal ve İzmir İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet 
Güldal yaptı. Şenol Önal, TARMAKBİR 
olarak bölgesel toplantılara büyük önem 
verdiklerini ve böyle bir zirvenin Ege’de 
yapılıyor olmasından memnuniyet duy-
duklarını ifade etti. Ahmet Güldal ise 
Türkiye’nin tarım ve gıda alanında en ön-
de gelen ili olan İzmir’de tarımsal meka-
nizasyon düzeyinin çok yüksek olduğunu 
belirtti. Güldal, tarımsal sanayinin geliş-
mesinde mekanizasyon uygulamalarının 
önemine de dikkat çekti. Zirvede sunum 
yapan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Makineleri ve Teknolojileri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Erdem Aykas, makine müteahhitliğinin 
önemine değinerek Türkiye’de kulla-
nılan traktörlerin çok yaşlı olmasının 
tarımsal üretimde yol açtığı kayıpları 
anlattı. Aykas, sunumunda özellikle me-
kanizasyonda Ar-Ge ve yenilikçi çalışma-
ların önemini vurguladı. Hassas tarım 

uygulamalarının çiftçi açısından ciddi bir 
maliyet düşürücü yenilik olduğunu söy-
leyen Aykas, ziraat fakültesinde bu alan-
da yoğun çalışmalar yapıldığının altını 
çizdi. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Caner Koç, kamuoyunda 
az bilinen fakat mekanizasyonda büyük 
önem taşıyan bir yenilik olan İSOBUS 
sistemleri hakkında bilgi verdi. Koç, 
ISOBUS sistemlerini kullanarak traktör, 
makine, ekipman senkronizasyonun-
da çok etkin ve verimli sonuçlar alma-
nın mümkün olduğunu belirtti.  Zirvede 
söz alan ZOBU Danışmanlık Temsilcisi 
Selma Özcan ise mekanizasyon destek-
lerinde resmi mevzuat ile ilgili son ge-
lişmeleri katılımcılarla paylaştı. Zirvenin 
son konuşmacısı Ege Üniversitesi 
Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (EBİLTEM) Yöneticisi Prof. Dr. 
Cengiz Akdeniz, tarımsal sanayi alanın-
da yatırım yapmak isteyen girişimciler 
ve tarımsal mekanizasyonun geliştiril-
mesi çerçevesinde tedarik edilebilecek 
teşvik ve hibe uygulamalarını ayrıntılı 
biçimde ele aldı.  Zirvenin son bölümün-
de Egeli çiftçilerin sorularını yanıtlayan 
konuşmacıların yaptığı değerlendirme-
ler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip 
edildi. Etkinliğin son bölümde söz alan 
TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri 
de “Ege’de Tarım Makineleri Zirvesi”nin 
bu derece yüksek katılım ve kaliteli su-
numlarla gerçekleşmesinin kendileri 
açısından çok sevindirici olduğunu ifade 
ederek Ege Bölgesinde tarım makineleri 
sektörünün önünün çok açık olduğunu 
sözlerine ekledi.
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TÜRK MAKİNECİLERİNİ 
JAPONYA’DA MTG
TEMSİL ETTİ
Makine Tanıtım Grubu, 9-12 Haziran tarihleri arasında, Tokyo’da düzenlenen FOOMA Gıda 
Makineleri Fuarına katıldı.

MTG, Japonya Gıda Makineleri 
İmalatçıları Derneği (FOOMA) 
tarafından diğer ülke temsilci-
likleriyle birlikte tahsis edilen 
alanda, Türk makine üreticile-

rini temsil etti. Fuarda ziyaretçilere, üye firma-
lar ile sektörel derneklere ait bilgileri içeren 

tanıtım materyalleri dağıtıldı ve Türk makine 
sektörü hakkında bilgi verildi. 
Fuarın organizatörlüğünü de üstenen FOOMA, 
Japon gıda makineleri imalatçılarını tem-
sil eden, 1948 yılında kurulmuş bir sivil top-
lum kuruluşudur. FOOMA’nın 176 aktif üyesi 
bulunuyor. 
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FOOMA Fuarında; gıda imalatı, işlenmesi ve 
hazırlanması, üretim kontrolü ve bilgi tekno-
lojileri, paketleme, doldurma, ölçümleme, de-
polama ile elleçleme gibi ana ihtisas konuları 
ele alınıyor. Her yıl düzenlenen fuar bu yıl ha-
ziran ayında 38. kez ziyaretçilerine kapılarını 
açtı. 553 firmanın katıldığı fuar, farklı ülkeler-
den çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’den 
beş ayrı firmanın temsilcileri de fuarda ziyaret 
amaçlı yerini alarak pazarın yapısı, yeni ürün 
ve teknolojiler konusunda bilgi aldı.  

TANITIM ÇALIŞMALARI 
GÖRÜŞMELERLE DESTEKLENDİ
FOOMA Fuarına MTG’yi temsilen Yönetim 
Kurulu Üyesi Necmettin Öztürk, OAİB Genel 
Sekreteri Özkan Aydın ve Makine Şube Şefi 
Erinç Tarhan katıldı. Fuarda Türk makineci-
lerini tanıtmanın yanı sıra, makine sektörüyle 
ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya gelen 
MTG heyeti, ticari işbirliğinin geliştirilmesi ve 
sektörler arası iletişimin güçlendirilmesi için 
çalışmalarda bulundu. MTG heyeti ayrıca firma 
ziyaretleri de yaptı. MTG Yönetim Kurulu Üyesi 
Necmettin Öztürk ve OAİB Genel Sekreteri 
Özkan Aydın Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent 
Meriç ve Tokyo Ticaret Başmüşaviri Musa 
Demir’i ziyaret ederek Japonya pazarı, ticari 
yapı hakkında bilgi ve görüşlerini aldı. Fuar 

faaliyetleri kapsamında MTG heyeti, Japonya 
Makine Ticaret ve Yatırım Merkezini de 
(JMC-Japan Machinery Center for Trade and 
Investment) ziyaret etti. 1952 yılında kurulan 
JMC’nin amacı, Japonya’nın dış ticaretinin ar-
tırılmasını sağlayacak faaliyetleri organize et-
mek ve doğrudan yatırımları desteklemek ola-
rak öne çıkıyor. JMC’nin makine imalatçıları, 
ticari şirketler ve mühendislik firmaları olmak 
üzere 270 üyesi bulunuyor.

MTG, PAZARIN DURUMUNU YERİNDE 
GÖZLEMLEDİ
MTG heyeti, pnömatik otomasyon üreticileri 
arasında dünyanın en önemli firmalardan biri 
kabul edilen SMC’nin üretim tesislerini geze-
rek firmanın yapısı ve çalışmalarıyla ilgili yet-
kililerden bilgi aldı. Heyet, 1959 yılında kuru-
lan ve 78 ülkede temsilciliği bulunan SMC’nin 
ürün çeşitliliği ve üretim sistemini de yakından 
inceledi. İmalat sektörü, Japon ekonomisinin 
itici güçleri arasında yer alıyor. Japonya’da 
imalatın durumu diğer sektörleri de direkt 
etkiliyor. Japonya; Çin, Almanya ve ABD’den 
sonra dünya makine ithalatının dördüncü sıra-
sında bulunuyor. Türkiye ile Japonya arasında 
makine alanındaki ticari ilişkiler ise inşaat, 
tekstil ve büro makineleri ile takım tezgahları 
alt sektörlerinde yoğunlaşıyor.
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PAGDER’DE
BAYRAK DEĞİŞİMİ
Plastik Sanayicileri Derneğinin (PAGDER) İstanbul’da düzenlenen 36. Olağan Genel Kurulu 
Toplantısında derneğin yeni yönetiminde görev alacak isimleri belirlendi.

PAGDER üyeleri, yeni yönetim kuru-
lunu belirlemek için 11 Haziran’da 
bir araya geldi. Türkiye plastik sa-
nayisinin önde gelen sivil toplum 
örgütleri, birlik ve derneklerden 

temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen PAGDER 
36. Olağan Genel Kurulunda iki dönemdir 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarıy-
la sürdüren Hüseyin Semerci, bayrağı Reha 
Gür’e teslim etti.

“60 YILLIK KOCA ÇINAR”
Yeni dönemde yönetim ve denetim kurul-
larında görev alacak isimlerin belirlendiği 
toplantıda plastik sanayicileri, sektörün ya-
şadığı sorunlara karşı güçlerini birleştirerek 
ortak-tek ses olma kararı aldı. İki dönemdir 
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 

yürüten Hüseyin Semerci, “PAGDER, 60 yıllık 
koca bir çınardır” sözleriyle başladığı açılış 
konuşmasında; bu çınarı geçmişten günümü-
ze taşıyarak plastik sektörüne büyük katkılar 
sağlayan herkese teşekkür etti. 2012-2015 dö-
nemi arasında yürütülen çalışmaları da özet-
leyen Semerci, beş yıldır kendisine emanet 
edilen görevi büyük bir onurla yerine getirdi-
ğini belirtti. Semerci sözlerini şöyle noktaladı: 
“Bugün sayısı 500’e yaklaşan üyemizle, ulusal 
ve uluslararası paydaşlarımızla büyük projele-
re imza attık. Yuvaya Dönüşen Plastikler kam-
panyamızı iki yıldır başarıyla sürdürüyoruz. 
Plastik sanayisinin en büyük ihtiyaçlarından bi-
ri olan kümelenmeyi; teşviklerden yararlanma 
hakkı tanıyan İhtisas OSB özelliği ile PAGDER-
Aslan OSB ile sağladık. Dış pazar arayışlarına 
her türlü yanıtı içeren Dünya Plastik Atlası’nı 

Reha GÜR
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı
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sektörümüze sunduk. Yurt içi, yurt dışı fuar 
katılımları, eğitimler, seminer ve konferans-
lar düzenledik. Görev yaptığım süre boyun-
ca sektörel örgütlenmelere de liderlik ettik. 
Ama artık bayrak el değiştirmeli; yenilenme-
nin, gelişmenin önünü açacağı inancındayım.” 
Hüseyin Semerci’nin konuşmasının ardından 
divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Derneğin 
denetim kurulu raporlarının okunmasıyla de-
vam eden genel kurulda derneğin bilançosu ile 
tahmini bütçesi incelenerek onaylandı. Geçmiş 
dönem çalışmalarının ibrasının ardından, tek 
listeyle girilen seçimde Reha Gür başkanlı-
ğındaki yeni yönetim kurulu oybirliğiyle göreve 
geldi. 

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE 
BÜYÜYECEĞİZ”
PAGDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığına se-
çilen Reha Gür konuşmasında, görevi devral-
dığı Hüseyin Semerci’ye sektöre yaptığı de-
ğerli katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 
yürüttüğü PAGDER’de Hüseyin Semerci’yle 
birlikte uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan 
Gür, gönüllüğün esas olduğu bu önemli gö-
revde canla başla çalışarak kendisine dev-
redilen bayrağı onurla taşıyacağını ifade etti. 
“Hedefim, her dönemde yükselen bu çıtayı gö-
rev sürem boyunca daha da yükseğe taşımak 
olacak. Sektörümüzün birlik ve beraberliğini 
güçlendirecek, daha hızlı büyümesini, geliş-
mesini sağlayacak her tür sonuç odaklı ça-
lışmayı esas alacağım” diyen Gür, yenilikçilik, 
fark yaratmak, takım çalışması, kurumsallaş-

mak, verimlilik ilkelerine öncelik vereceklerini 
söyledi. Sektöre ve derneğe katkıda bulunan 
duayenlere onur plaketlerinin de takdim edil-
diği genel kurul toplantısı üyelerin dilek ve te-
mennileriyle son buldu.

PAGDER 2015-2017 
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Reha Gür

Yönetim Kurulu Üyeleri
Burç Angan 
Evren Evrenkaya 
Hakan Dirgeme 
Kenan Benlier 
Oğuzhan Gürlek 
Selçuk Gülsün 
Utku Şahin
Ünal Aykun
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Makine alt sektör derneklerini 
kendi ihtisas fuarlarında 
desteklemeyi sürdüren MTG, 
Frankfurt’ta düzenlenen 
Achema 2015’e katıldı. 31 Türk 
firmasının yerini aldığı fuarda 
başarılı ilan ve etkin tanıtım 
çalışmalarıyla takdir toplayan 
MTG, üç yılda bir düzenlenen 
organizasyonda farkını 
hissettirdi.
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Kimya ve kimya teknolojileri sek-
törünün dünyadaki en önemli 
fuar organizasyonlarından bi-
ri kabul edilen Achema, 15-
19 Haziran tarihleri arasında 

Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlendi. 
Üç yılda bir gerçekleştirilen fuarda; üretim 
teknolojileri, enerji, endüstriyel su yönetimi, 
endüstriyel malzemeler, boya ve kimyasal 
madde bileşenleri ile ilaç sanayi hammadde-
leri sergileniyor. Bu yıl 50 ülkeden 3 bin 813 

katılımcıyı ağırlayan Achema Fuarını 170 bin 
kişi ziyaret etti. Etkinliğe Türkiye’den, 13’ü 
Makine İhracatçıları Birliği üyesi olan 31 fir-
ma katıldı. Makine Tanıtım Grubu 9.1’inci 
holde bulunan 48 metrekarelik tanıtım stan-
dıyla fuarda yerini aldı. MTG’nin makine alt 
sektör derneklerine uluslararası fuarlarda 
sunduğu destek kapsamında; Türk Pompa ve 
Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) Genel 
Sekreteri Gökhan Türktan, Araç ve Araçüstü 
Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği 
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Derneği (ARÜSDER) Genel Sekreteri Gürbüz 
Gürer ve Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri 
Birliği (KBSB) Genel Koordinatörü Cemalettin 
Kutluca da MTG standında sektörleri hakkın-
da ziyaretçileri bilgilendirerek üyeleriyle ilgili 
broşür ve dokümanları paylaştı.

ACHEMA FUARINDA MTG 
ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
Fuar öncesinde kapsamlı bir hazırlık dönemi 
geçiren MTG, hazırlattığı Türkçe ve Almanca 
basın bültenini ilgili kurum ve kuruluşlarla 
paylaştı. Türk firmalarının bilgilerini içeren 
broşür de hazırlayan MTG, fuar süresince 
MSSP ve MAKFED üyesi üç dernekle birlik-
te etkili bir tanıtım çalışmasına imza attı. 
MTG yetkilileri fuarda daha önce İstanbul’da 
ikili iş görüşmeler gerçekleştirdiği Alman 
Satınalmacılar Birliği (BME) ve yayın kuru-
luşu Vereinigte Fachverlage temsilcileriyle 
biraraya geldi. Fuar kapsamında MTG stan-
dını ziyaret eden Frankfurt Ticaret Ataşesi 
Gülay Babadoğan ile Hannover Ticaret Ataşesi 
Kudret Ceran sürdürülen çalışmalarla ilgili 
bilgi aldı. Fuara katılan Türk firmalarını da zi-
yaret eden Gülay Babadoğan, firma temsilcile-
rine nezaket ziyaretinde bulundu.  
Türk makine sektörünün tanıtımına yönelik 
hazırlanan MTG’nin ilan çalışmaları fuar ziya-
retçilerinin dikkatini çekmesinin yanında Türk 
katılımcıların da takdirini kazandı. Sektör pro-
fesyonelleri fuarın farklı noktalarını süsleyen 
“Turkish Machinery” logolu ilanlarıyla MTG’nin 
özellikle ülkelerinde tanınır bir marka hali-
ni aldığını belirtti. Achema Fuarı kapsamında 
MTG’nin dokuzuncu hol girişinde büyük boy 
ilanı, 10 ve 11’inci hollerin duvarında dev pos-
terleri ile sekiz metrelik kule ilanı yerini aldı. 
Reklam çalışmaları fuar ziyaretçilerinin ilgi-
sini Türk makinelerine yöneltmekte başarılı 
olurken özellikle Frankfurt şehir merkezinde 
hizmet veren 100 takside uygulanan ilan giy-
dirmeleri beğeni topladı.
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“KBSB olarak Achema’ya ilk de-
fa katılıyoruz. Fuar beklediğim-
den daha hareketli geçti. Fuarda 
derneğimizin ve üyelerimizin 
tanıtımını başarıyla gerçekleş-
t i rd ik . Türkiye’den Achema’ya 
katılan firmaları ziyaret ederek 
görüş alışverişinde bulunduk. Bu 
firmaların birçoğu sektörümüzün 
tedarikçisi olması bakımından ya-
kın ilişki içinde olduğumuz firma-
lar. Temaslarımızın oldukça faydalı 
geçtiğini söyleyebilirim. Kazan ve 
basınçlı kapla ilgilenen ziyaretçiler 
hiç beklemedikleri bir anda KBSB 
aracılığıyla Türkiye’de üretim ya-
pan 60 firmayı karşılarında buldu. 
Achema, derneğimiz  açısından ol-
dukça verimli bir fuar oldu.” 

“MTG’nin ilanları Almanya’da bir 
marka haline gelmiş. Fuarın farklı 
alanlarında ve şehir içinde sefer ya-
pan taksilerde rastladığımız “Turkish 
Machinery” logolu ilanlar tüm ziyaret-
çilerin ilgisini çekti. MTG’nin başarılı 
bir etkinliği daha geride bıraktığını dü-
şünüyorum. Ancak yeterlilik konusunda 
çıtayı her zaman daha yukarıda tutmalı 
ve daha iyisi için çalışmalıyız.”

CEMALETTIN KUTLUCA
KBSB 
GENEL KOORDINATÖRÜ

“MTG’NİN
ADI

MARKALAŞTI”

“MTG, YURT DIŞINDAKİ AYDINLIK 
YÜZÜMÜZ”

“KALİTE ALGISI BAKIMINDAN 
PRESTİJİMİZ YÜKSELİYOR”

“Firmamızı uluslararası arenada tanıtmak 
ve bilinirliğini artırmak için Achema Fuarına 
katıldık. Yeni müşterilerle temas kurmamız 
açısından başarılı bir fuar geçirdik. Achema, 
hitap ettiği sektör dolayısıyla dünyanın en 
önemli fuarlarından biri kabul ediliyor. Üç yıl-
da bir düzenlenmesine rağmen fuarın zaman 
geçtikçe önemini kaybettiğini gözlemliyoruz. 
Teknolojinin gelişmesiyle firmaların bilgileri 
ve ürünleri sanal ortama taşınıyor. Bu durum 
da uluslararası fuarların etkisinin azalmasına 
neden oluyor.”

“MTG’nin, Türk makinelerinin avantajları yurt 
dışında dile getirilmesi biz üreticileri memnun et-
tiği gibi sektörümüzü de olumlu yönde etkiliyor. 
Özellikle saygın fuarlarda sürdürdüğü reklam ve 
tanıtım çalışmaları ile MTG, üreticinin sesi ve 
makine üreticilerinin yurt dışındaki aydınlık yüzü 
oluyor.”

“Achema Fuarı hizmet verdiğimiz sektöre hi-
tap etmiyor. Fakat geleceğe yönelik planları-
mızda yer alan ve yatırım yapmayı düşündü-
ğümüz bir mecra olduğu için fuara katıldık. 
Kimya ve ilaç sektörü ülkemizde de gelişim 
gösteren bir sektör. Bu nedenle Türk katılım-
cı ve ziyaretçiler de fuara ilgi gösterdi. Fakat 
Achema Fuarına yönelik ilginin önceki yıllara 
oranla azaldığını düşünüyorum. Özellikle bu 
yıl Ortadoğu’dan gelen ziyaretçi sayısı çok 
azdı.” 

“Türk makine sektörünün prestiji özellikle son yıl-
larda kalite algısı bakımından yükseldi. Başarılı 
reklam ve tanıtım çalışmalarıyla ülkemizin imajını 
üst seviyelere taşıdığımız zaman üreticiler de bunun 
somut katkılarını görecektir. Üreticilerin de bilinçli 
hareket edip üretim kalitesine özen göstermesi, ülke 
imajımızı yükseltebilmek için çok önemli. Bu çift ta-
raflı gelişen bir durumdur.”

ATALAR ŞENGÜL
GÜCÜM POMPA
FIRMA SAHIBI

BERAT GÖKTUĞ YILDIRIM
HAUS SANTRIFÜJ 
TEKNOLOJILERI
YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜRÜ

5.
KATILIM

2.
KATILIM
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“Katılımcı sayısı bakımından fuarı 
başarılı buldum. Potansiyel müş-
terimiz olabilecek temaslar kur-
ma adına başarılı bir fuarı geride 
bıraktık. Yeni müşterilerle tanış-
manın dışında ürün tedarik etmek 
ve firmamızın ihracat hacmini ge-
nişletmek amacıyla fuara katıldık. 
Fuardan sonra da çalışmalarımızı 
sürdürerek yeni pazarlar edine-
ceğimizi umuyorum. Ürün gamı-
mızı genişlettiğimiz için firmamıza 
olan ilgi arttı. İran, Azerbeycan ve 
Almanya ihracat yaptığımız ülkele-
rin başında geliyor. Avrupa ülkeleri 
üzerinden satış ağımızı genişletme-
yi hedefliyoruz.”

“MTG’nin reklam ve tanıtım çalışma-
larının, Türk makine sektörünün ka-
litesini yansıtma açısından son derece 
etkili ve başarılı olduğunu düşünüyo-
rum. Tanıtım faaliyetlerinin artmasıyla 
sanayicimizin sesi, uluslararası arenada 
daha çok duyulmaya başladı.”

CUMHUR ÖNDER
GEDIK DÖKÜM VE VANA
IHRACAT MÜDÜRÜ

“MTG, ETKİLİ 
ÇALIŞMALARA 
İMZA ATIYOR”

“SANAYİ ÜLKESİ OLDUĞUMUZU 
ZİHİNLERE KAZIMALIYIZ”

“SOSYAL MEDYAYI DAHA ÇOK 
KULLANMALIYIZ”

“Achema, sektörel anlamda firmamıza hitap 
eden, yurt dışında katıldığımız fuarlardan en 
önemlisi. Fuar, yurt içindeki ve yurt dışındaki 
müşterilerimizle temasa geçmenin yanında 
yeni müşterilerle iletişim kurmak için uygun 
bir ortam sağlıyor. Üç yılda bir gerçekleştiği 
için fuara katılım çok yoğun. Avrupa ülkele-
rinden katılımcı sayısı artmaya başlamış. Bu 
durumu Almanya ekonomisinin canlanmasına 
bağlıyoruz. Yaz mevsimi nedeniyle Ortadoğu 
ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ilgisiyse 
azalmış. Fuarda kimya sektörüne hitap eden 
ürünlerimiz daha yoğun ilgi gördü. Bu yılki 
standımızdan da memnun kaldık ve gelecek 
yıllarda da katılmayı düşünüyoruz.”

“Fuarlara bireysel olarak katılmanın yanında 
Türkiye’nin sanayi ülkesi olduğunun altının çizilme-
si de, Türk firmaları açısından büyük önem taşıyor. 
Bireysel çabaların yanında devletin de Türk sana-
yisinin tanıtımına katkı sunması, Türk ürünlerini 
dünya pazarlarında daha iyi noktalara taşıyacaktır. 
MTG, sektörel derneklerimizle birlikte hareket ederek 
Türk makine sanayisinin gelişimi için elinden geleni 
fazlasıyla yapıyor.”

“Ülkemizle firmamızın imalat gücünü, kalite-
sini yurt dışında sergilemek ve ihracat ağımızı 
genişletmek hedefiyle fuara katıldık. Ziyaretçi 
niteliği ve yoğunluğu bakımından firmamız 
adına çok başarılı bir fuar süreci geçirdik. 
Ticaretimize yansıyacak olumlu görüşmeler 
gerçekleştirdik. 38 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Özellikle Afrika ve Avrupa pazarında daha 
etkin rol almak istiyoruz. Türk ürünlerinin 
kalitesimim Avrupa standartlarını yakaladı-
ğını düşünüyorum. Artık Türkiye’nin ve Türk 
üreticilerinin hedeflerini net belirlemesi 
gerekiyor.”

“İlgiyi makine sektörümüze yönelten ve üreticile-
rimizin değerini yükselten MTG’nin ilan çalışma-
larını takdirle karşılıyorum. Daha çok ses getiren 
çalışmalara imza atmak, Türk makine sektörünün 
başarısını daha geniş bir çevreye duyurmak için 
sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmamız ge-
rektiğine inanıyorum.”

ELIF AKDEMIR
ASTEKNIK VANA
DIŞ TICARET MÜDÜRÜ

ERIMHAN ÇAKIR
KAYSE YÖNETIM KURULU 
ÜYESI VE PAZARLAMA VE 
ORGANIZASYON YETKILISI
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“Achema Fuarı, teknolojinin geldiği 
son noktayı gözlemlemek ve firma-
ların yeni ürünlerini sergilemesi 
adına çok önemli bir fırsat. İnsanlar 
enerjinin pahalılığından şikayetçi 
oldukları için enerji verimliliği yük-
sek, sürdürülebilir ürünler kullan-
maya yöneliyor. Global trendleri 
görmek, hedeflenen seviyeye ulaş-
mak ve alacağımız geri dönüşlerle 
üretim yapımızı geliştirmek ama-
cıyla Achema Fuarı’na katıldık. Ülke 
olarak ürün kalitemizden ziyade 
kendimizi tanıtma ve reklamımızı 
yapma noktasında yetersiz kalıyo-
ruz. Bütçelerimizi imalatının yanı 
sıra reklamlar için de kullanmamız 
gerekiyor.”

“MTG, Türk makine sektörünün ka-
litesini uluslararası alanda duyur-
mak için yurt dışı fuarlara önem ver-
mek gerektiğini kavramış bir yapıdır. 
Üreticilerimizin imalat kadar, satış 
ve pazarlamanın da hayati önem ta-
şıdığının farkına varması gerekiyor 
MTG’den talebimiz yurt dışı fuarlarda 
reklam ve tanıtım çalışmaları yaparken, 
yerel yönetimlerle temasa geçerek part-
ner, yatırım ve ürün tanıtımı gibi ortak 
çalışmalar gerçekleştirmesidir.”

HAMDI NADIR TURAN
STANDART POMPA
IŞ GELIŞTIRME MÜDÜRÜ

“MTG, YURT 
DIŞI FUARLARIN 

ÖNEMİNİ 
KAVRAMIŞ BİR 

YAPI”

“MTG VE DERNEKELERİMİZE
İLGİ YOĞUNDU”

“MTG, ÜLKEMİZİN TEMSİLİNDE
ÇOK BAŞARILI”

“Üç yılda bir düzenlenmesi sebebiyle sektörün 
büyük bir merakla beklediği ACHEMA Fuarına 
POMSAD olarak MTG standında katıldık. Kimya, 
petrol sanayisi, enerji üretim tesisleri ve en-
düstride kullanılan pompa ve vana üreticisi 
firmaların geldikleri son noktayı takip etmek 
açısından bu fuar bizler için oldukça önemliy-
di. Katma değeri yüksek ve özenli mühendislik 
çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürünlerle 
fuara katılan yerli üreticilerimiz de ulaştıkları 
noktayı dünyaya sergileme fırsatı buldu. Fuara 
sekizi derneğimize üye olan toplam 13 yerli 
pompa ve vana üretici firma katıldı.”

“Fuar süresince ziyaretçiler MTG standına yoğun 
bir ilgi gösterilirken dernek olarak basılı ve cd orta-
mındaki kataloglarımızı dağıtarak ilgili kişileri sek-
törlerimiz hakkında bilgilendirmeye çalıştık. Kasım 
ayında gerçekleştireceğimiz 9. Pompa-Vana Kongresi 
ve PAWEX Fuarı’nı da broşürlerle tanıtmaya gayret 
gösterdik. Fuar’da MTG yine çeşitli mecralardaki 
reklam çalışmalarıyla ön plana çıktı. Fuar esnasında 
görüştüğümüz çok sayıda katılımcı reklamların ilgile-
rini çektiğini belirtti. Sektörün gelişmesi için yaptığı 
çalışmalarından ve bizlere olan desteklerinden ötürü 
MTG’ye teşekkürlerimi iletiyorum.”

“Almanya’nın sanayi sektöründe profesyo-
nel tutumunun bir yansıması olarak olduk-
ça başarılı bir fuar organizasyonunu geride 
bıraktık. Dernek üyelerimizin temsil ettiği 
ürün gruplarına fazla rastlamadım. Achema 
Fuarına daha çok ürün ve çözümlerine güve-
nen dünyada belli bir marka değerini yakala-
mış firmalar katılıyor. 30’u aşkın Türk katılım-
cı da fuarda yerini aldı. ürünlerinde kaliteyi 
yakalamış büyük bir ülke olarak böylesine 
nitelikli bir fuarda bu sayının daha da artması 
gerekiyor.”

“MTG, Türk makine üreticilerini hiçbir önemli 
etkinlikte yalnız bırakmıyor. Alt sektör derneklerini 
de desteklemeyi sürdüren MTG, uluslararası or-
ganizasyonlarda Türkiye’nin ülke olarak nitelikli 
temsilinde çok önemli bir rol üstleniyor. Fuara katı-
lamayan firmaların tanıtım elçisi olan MTG, Türk 
katılımcıların fuardan memnun ayrılmasında da 
pay sahibi.”

GÖKHAN TÜRKTAN
POMSAD
GENEL SEKRETERI

GÜRBÜZ GÜRER
ARÜSDER
GENEL SEKRETERI
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“Achema’nın farklı bölgelerden 
katılımcıları bir araya getiren son 
derece başarılı bir fuar olduğunu 
düşünüyorum. Firmamızın adını 
uluslararası platformda duyurmak 
ve yeni müşterilerle tanışmak ama-
cıyla fuara katıldık. Komşu ülkelere 
ihracat yapıyor ve ağırlıklı olarak 
yurt içi pazarda faaliyet gösteri-
yoruz. Kaliteli üretim yapan firma 
sayısını çoğaltırsak ülkemiz imajını 
daha da güçlendiririz. Türkiye’nin 
ithal ettiği ürünleri imal etme-
ye yöneldiğimiz için firma olarak 
beklentilerimizin üstüne çıkmayı 
hedefliyoruz.”

“MTG’nin tanıtım çalışmalarını son 
derece faydalı buluyor ve yakından izli-
yoruz. Firmalarımızın da ilan çalışma-
larında öneride bulunmasının faydalı 
olacağını düşünüyorum. Sektörümüzü 
hedeflerine ulaştırmak için birlikte hare-
ket etmeli, birbirimize destek olmalıyız.”

MURAT DILMEN
ASOS MEKATRONIK
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

“MTG’NİN 
ÇALIŞMALARINI 
YAKINDAN TAKİP 

EDİYORUZ”

“MTG, TÜRK MAKİNELERİNE YÖNELİK 
ALGIYI ŞEKİLLENDİRİYOR”

“ÜRETİCİLERİMİZ FUARIN ÖNEMİNİ 
ANLAYAMADI”

“Achema, üretim yaptığımız sektörle ilgili 
dünyanın en prestijli fuarıdır. Pompa sektö-
ründe dünya devi firmalar bu fuarda boy gös-
teriyor. Onlarla rekabet içinde kaliteli ürün-
lerimizi sergileme fırsatı bulmayı bir avantaj 
olarak görüyorum. Uluslararası fuarlara katı-
lımınız ne kadar fazla olursa size olan ilgi de 
o kadar artar. Belirli bir pazara yönelmenin 
dışında dünyanın dört bir yanına ürünleri-
mizi ulaştırmayı ve ihracat ağımızı genişlet-
meyi hedefliyoruz. Achema Fuarından sonra 
özellikle Hindistan pazarına ağırlık vermeyi 
düşünüyoruz.”

“Uluslararası fuarlarda çeşitli nedenlerle yer ala-
mayan firmalar MTG aracılığıyla temsil ediliyor. 
MTG, Türk üreticilerinin tanıtımına yönelik bu 
çabalarını, farkındalığı artırıcı başarılı ilanlarla 
destekliyor. Yurt dışı kampanyaların ülkemize yö-
nelik algının pozitif yönde şekillenmesinde katkısı 
olduğu düşüncesindeyim.”

“Achema Fuarı kimya sektörü açısından ol-
dukça yüksek bir prestije sahip önemli bir fu-
ar. Dünyanın dört bir yanından katılımcıları 
ağırlandığı bir etkinlik. Fuarın, ilk günü durgun 
geçmesine rağmen ilerleyen günlerde ziyaret-
çi sayısı arttı. Achema Fuarına düzenli katıldı-
ğımız için eski müşterilerle iletişimimizi daha 
da güçlendiriyoruz. Rusya ve Avrupa ağırlıklı 
ihracat ağımızı oluşturuyor. Amerika, Kuzey ve 
Güney Afrika’ya yönelik ihracatımızı da artırma-
ya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Fuarda üç 
yeni ürünümüzü sergiledik. Güzel geri dönüş-
ler aldığımız için ilerleyen yıllarda da katılmayı 
düşünüyoruz.”

“Achema Fuarında MTG’nin ilan çalışmaları diğer 
Almanya fuarlarındaki kadar gösterişli ve etkileyi-
ci değildi. Türk firmaları da bu fuarın potansiye-
lini yeteri kadar kavrayamamış. Ülkemizde kimya, 
gaz ve petrol sektörüne yönelik çok fazla firma yok. 
Sektörümüzde bu alana hitap edebilecek firmalar bi-
linçlendirilirse sayımız artırılabilir. MTG, Hannower 
Messe’ye verdiği önemi diğer uluslararası fuarlara 
da vermeli. Özellikle katma değeri yüksek daha özel 
ürünlerin sergilendiği, teknolojik bilgi birikimimizi 
artıracak Achema Fuarına daha fazla odaklanmamız 
gerekiyor.”

MUSTAFA GIRGIN
RAN POMPA
FIRMA SAHIBI

ÖMER KAYA
TORK
SATIŞ MÜDÜRÜ
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İŞ VE İSTİF MAKİNELERİ 
SEKTÖRÜ ANKARA’DA 
TOPLANDI
Ekonomi Bakanlığı desteklediği, İMDER ve İSDER’in organizasyonuyla Ankara’da 
düzenlenen “İş ve İstif Makineleri ve Ekipmanları 2023 Hedefleri 1. Sektör Buluşması” 
etkinliğinde sektör profesyonelleri buluştu.

Tü r k i y e  İ ş  M a k i n a l a r ı 
Distribütörleri ve İmalatçıları 
Birliği  ( İMDER) ile İstif 
Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Derneği (İSDER) 

tarafından organize edilen, Ekonomi 
Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 
“İş ve İstif Makineleri ve Ekipmanları 
2023 Hedefleri 1. Sektör Buluşması” 17 
Haziran’da yapıldı. İMDER Başkanı Halil 
Tamer Öztoygar’ın açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantıda sektörün önde ge-
len 100 firmasından yetkililer bir araya 
geldi.

“BİR ARAYA GELEREK STRATEJİ 
GELİŞTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ”
“İş ve İstif Makineleri ve Ekipmanları 
2023 Hedefleri 1.Sektör Buluşması”nda 
bir araya gelmenin önemini vurgulayan 
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Tamer Öztoygar, “2023 vizyonu doğrultu-
sunda birlikte geliştireceğimiz strateji ve 
çalışmalarla daha başarılı olacağımıza 
inanıyoruz. 2023 yılında 10 milyar dolar ih-

racat, 22 bin adet iş ve inşaat makinesi yıl-
lık satış adedi ile dünyada ilk 8, Avrupa’da 
ilk 3 pazar arasına girme yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz” dedi. 2015 yılında 
yüzde 5,5 oranında ihracat artışı hedef-
lediklerini belirten Halil Tamer Öztoygar 
şöyle devam etti: “Sektör, 2014 yılında 1 
milyar 421 milyon dolarlık ihracat ger-
çekleştirdi. 2015 yılında yüzde 5,5 oranın-
da artış göstererek, ihracatın 1,5 milyar 
dolar olmasını hedefliyoruz. 70 yıllık iş 
makineleri sektöründe 600 tedarikçi, 100 
imalatçı firma ve 220 yan sanayi firması 
faaliyet gösteriyor. Sektörümüz yaklaşık 
17 bin kişiyi istihdam ediyor. Avrupa’da ilk 
4 içerisinde,  dünyada da 11.sıraya ilerle-
miş durumdayız”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR OL, GELECEĞİ 
İNŞA ET”
Uluslararası İş Makineleri Kongre-si’nin 
10-11 Mart 2016 tarihinde yapılacağını 
hatırlatan Öztoygar “Sürdürülebilir Ol, 
Geleceği İnşa Et” vizyonuyla düzenlenecek 
olan kongrenin sektörün geleceğinin stra-

tejik olarak belirlenmesine büyük faydalar 
sağlayacağını belirtti. İMDER’in eğitim ko-
nusunda da çalışmalarına devam ettiğini 
vurgulayan Halil Tamer Öztoygar, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “İmalattan satışa, 
satış sonrası hizmetten teknik personele 
kadar tüm firmaların yetişmiş insan gücü-
ne ihtiyacı var. Kalifiye eleman yetiştirmek 
amacıyla “7 Bölge 7 Okul” projesini hayata 
geçirdik. Bu okullara yapılan yardımların 
maddi karşılığının yaklaşık 400 bin TL’ye 
ulaştı. Eğitim komitemiz çalışmalarına 
hızla devam ediyor.”

KİRALAMA ZİRVESİNİN TARİHİ
13 EKİM’ E ALINDI
Ekim ayı ilk haftası içinde gerçekleştir-
mesi planlanan Kiralama Zirvesi’nin ta-
rihi, EURO PLATFORM – IPAF organizas-
yonunun tarihi değişince 13 Ekim’e alın-
dı. İlk defa gerçekleştirilecek Kiralama 
Zirvesine uluslararası düzeyde katılı-
mın önemli olduğunu aktaran yetkililer, 
düzenlemenin bu nedenle yapıldığını 
söyledi.
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MTG, KONGRE VE SERGİLERİ 
DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Üniversite ve sanayi işbirliğinin seçkin örneklerinden biri sayılan Uluslararası Makine ve 

Kalıp/Model Tasarım ve İmalat Konferansı ve Sergisinin sekizincisi MTG’nin sponsorluğunda 
18-21 Haziran tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlendi.

Bu yıl Aydın’da gerçekleştirilen 
kongreye Türkiye ve yurt dışın-
dan 120 bilim insanı, sanayici ve 
bürokrat katıldı. Üniversite ve sa-
nayi işbirliğinin seçkin örneklerin-

den olan Uluslararası Makine ve Kalıp/Model 
Tasarım ve İmalat Konferansı ve Sergisi, ala-
nında referans etkinlilerden biri kabul edili-
yor. Etkinliğe uluslararası arenadan konuyla 
ilgilenen bilim insanları ve sanayiciler yoğun 
ilgi gösteriyor. Bu yılki organizasyon verileri 
ışığında katılımcıların dağılımı ilgi alanlarına 
göre yaklaşık yüzde 60 akademisyen, yüzde 40 
sanayici ve ilgili kuruluş temsilcileri; ülkeleri-
ne göre dağılımı ise yüzde 40 yabancı, yüzde 60 
yerli katılımcı şeklinde gerçekleşti. Kongrede 
Almanya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, 
Slovenya, Slovakya, ABD, Hindistan, İran, 
Avusturya, Kanada ve KKTC’den katılımcılar 
yerini aldı.
Konferans kapsamında 44 bildiri sunuldu. 
Kongrede bilimsel makale sunumları yanında, 

sanayicilerin firmalarını tanıttığı ve geliştirdik-
leri teknolojileri anlattıkları sanayi sunumla-
rına da yer verildi. Ayrıca çeşitli projeleri olan 
sanayici ve bilim insanları bir araya getirilerek, 
yeni üniversite-sanayi işbirliği projelerinin de 
temelleri atıldı.

İLGİNİN ARTIRILARAK, 
SÜRDÜRÜLMESİ PLANLANIYOR
Uluslararası Makine ve Kalıp/Model Tasarım 
ve İmalat Konferansı ve Sergisini başta Makine 
Tanıtım Grubu olmak üzere çok sayıda kurum 
ve kuruluş sponsor olarak destekledi. Makina 
ve kalıp-model teknolojisindeki gelişmeleri 
yakından izleme imkanı sunan etkinlik,  fark-
lı ülkelerden gelen uzmanları buluşturarak 
bilgi ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağ-
lıyor. Kongrenin bu alanda, teknoloji geliştiren 
firmaları,  bilim insanlarını ve Ar-Ge sorum-
lularını buluşturarak bir iletişim ve tartışma 
ortamı yaratması da amaçlanıyor. Etkinlik 
ayrıca, üniversite-sanayi işbirliğini geliştir-
mesi, güçlendirmesi ve beraber yapılacak 
projeler için ortam hazırlaması açısından son 
derece önemli kabul ediliyor. Önümüzdeki yıl-
larda da sürdürülmesi düşünülen etkinlikte 
özellikle sanayicilerimizin katılımını daha da 
artırmak için çeşitli düzenlemeler yapılması 
planlanıyor.
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MTG, TÜRK MAKİNECİLERİ 
BME ÜYELERİYLE İKİNCİ KEZ 
BULUŞTURDU
Makine Tanıtım Grubu, dokuz bin üyesi bulunan Almanya Satınalmacılar Birliğine (BME) 
bağlı firmaların temsilcileriyle Türk makine üreticilerini bu kez Almanya’da bir araya getirdi.

MTG ve BME’nin birlik-
te organize ettiği 18 
H a z i r a n ’ d a  g e r ç e k -
l e ş t i r i l e n  e t k i n l i k t e 
Almanya’nın önemli fir-

malarından satınalma yetkilileri Türk 
makine üreticileriyle buluştu. Etkinliğe; 
Hannover  T icaret  Ataşel iğ inden 
Uzman Kaan Narttek, Türkiye Döküm 
Sanayicileri Derneği (TÜDOKSAD) 
Genel Sekreteri Kubilay Dal, BME 
Yetkilisi Henrik Weller ve MTG Almanya 
Danışmanı Nevzat Sargın katıldı. GIFA 
Fuarı kapsamında Almanya’da bulu-
nan TÜDOKSAD üyesi döküm firmala-
rından temsilciler Almanya’dan JOST-
Werke, MVV Energie, Maschinenfabrik 
Reinhausen firmalarının satınalma 
uzmanlarıyla görüşme fırsatı buldu. 
13 Türk firmasının katıldığı programın 
başlangıcında TÜDOKSAD tarafından 
Türkiye döküm sektörü ve spesifik üre-
tim metotları hakkında sunum gerçek-
leştirildi. Sunumun ardından GIFA Fuarı 
14’üncü Hol’deki TÜDOKSAN ile Konya 
Döküm Kümesi üyelerinin standlarını 
gezen Alman satınalmacılar, Türk ürün-
leriyle ilgili bilgi aldı. Fuar ziyaretinden 
sonra B2B etkinliği kapsamında mevcut 
iş potansiyeli ve sürdürülebilecek ticari 
faaliyetler hakkında fikir alışverişinde 
bulunan iki ülkeden firma temsilcileri, 
benzer organizasyonların artırılması 
noktasında fikir birliğine vardı. 2015 
yılı sonuna doğru iki ülkeden firmala-
rın bir araya geleceği bir organizasyon 
daha düzenlenebileceğini belirten BME 
Yetkilisi Henrik Weller, seyahat bütçe-
lerinin kısıtlı olması nedeniyle etkin-
liğin yine Almanya’da düzenlenebile-
ceğini söyledi. Aksi bir durumda 2016 

yılı için planlamaya gidilebileceğini 
aktardı. BME, 9 bin üyesi bulunan, yüz-
de 60’ı makine, otomotiv, madencilik, 
kimya ve plastik sektörlerinde faaliyet 
gösteren firmaların oluşturduğu birliği 
temsil ediyor. BME üyeleri belli dönem-

lerde firmalarına özel tedarikçi günle-
ri organize ediyor. MTG üyelerinin de 
faydalanabilmesi için BME bu tarz ak-
tivitelerini paylaşacak ve olası durum-
da Türk firmalarının katılımı organize 
edilebilecek.
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PAGDER’İN 
KATKILARIYLA 
PLASTİK ÜRÜNLER 
MÜZAKERE LİSTESİNDE
PAGDER’in katkılarıyla “DTÖ Çevresel Ürünler Anlaşması” müzakereleri kapsamında plastik 
ürünler, Türkiye’nin “çevresel ürünler” listesine eklendi.

Avrupa Birliği ve Dünya 
Ticaret Örgütüne (DTÖ) 
üye 16 ülkeyle birl ik-
te Türkiye’nin de doğ-
rudan katılımcı olduğu 

“Dünya Ticaret Örgütü Çevresel Ürünler 
Anlaşması” müzakereleri hızla ilerliyor. 
Serbest ticaret müzakerelerine, plastik 
mamul ve hammaddelerin de dahil ol-
ması konusunda Ekonomi Bakanlığının 
talebiyle çalışmalarına başlayan Plastik 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (PAGDER 
) raporunu sundu. PAGDER’in, “DTÖ 
Çevresel Ürünler Anlaşması” müzakere-
lerinde plastik mamul ve hammaddele-
rin de çevresel ürün kapsamına alınma-
sı gerektiğini içeren raporu plastiklerin 
Türkiye’nin “çevresel ürünler” müzake-
re listesine eklenmesinde etkili oldu. 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Reha Gür, “Öncelikle belirtmeliyim ki, 
Ekonomi Bakanlığının sektör temsilcisi 
olarak sadece PAGDER’e talepte bulun-
duğu konuyla ilgili Mart 2015 tarihinden 
çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sür-
dürerek, müzakere masasında sektörü-
müzün menfaatlerini koruyan bir zemin 
oluşturduk. Anlaşma sağlanırsa ülkeler 
arasında serbest ticaret gerçekleşecek. 
Sektörümüzün hammaddede dışa ba-
ğımlılığını göz önünde bulundurursak, 
plastik hammaddelerin gümrük vergi-
sinin sıfırlanmasına yönelik olarak, mü-
zakere listesine dahil edilmesi büyük bir 

önem taşıyor. Bu aşamaya gelinmesinde 
emeği geçen bütün PAGDER camiası ve 
sektör mensuplarına teşekkür ederim” 
dedi. 
PAGDER Mevzuat ve Kamu İlişkileri 
Komitesi ve plastik sektör mensupla-
rıyla bir araya gelen, yaptığı toplantılar 
sonucunda da yalnızca bir kaç bio-plas-
tik GTİP’nin dahil olduğu listeyi, sektör 
menfaatlerini de gözeten bir şekilde 
yeniden düzenleyen PAGDER; plastik 
hammaddelerin yanı sıra tüm plastik-
lerin müzakere listesinde yer alması 
konusunda görüş bildirdiği raporla ilgi-
li Reha Gür özetle şunları söyledi: “21. 
yüzyılın malzemesi olarak tanımlanan 
plastiklerin üretimlerinde harcanan 
enerjiden kat be kat fazla enerjinin ta-
sarruf edilmesini sağlayarak sürdürü-
lebilir ve çevreci bir malzeme olduğunu 
devamlı dile getiriyoruz. Kullanımda 
sağladıkları avantajlarıyla, cam, kağıt, 
alüminyum, ahşap, teneke gibi mal-
zemelerin yerini alarak hızla güçlü bir 
alternatif haline gelen; standartlara 
uygun üretilmiş ve denetimden geçmiş 
plastikler, ne çevreye ne de insan sağ-
lığına hiçbir bir tehdit oluşturmuyor. 
Bilimsel araştırmalar da bunu kanıtlı-

yor. Bu görüşlerimizi ve değerlendir-
melerimizi hazırladığımız rapor ile de 
paylaştık. Plastik sektörü temsilcisi 
olarak sadece bizim görüşümüze baş-
vurulan bu önemli konuda, hem ülke-
mizin hem de sektörümüzün çıkarlarını 
korumak için bir zemin oluşturulması-
na katkıda bulunmaktan memnuniyet 
duyuyorum. Bu aşamaya gelinmesinde 
emeği geçen bütün PAGDER camiası ve 
sektör mensuplarına teşekkür ederim. 
Plastik mamul ve hammaddelerin ser-
best ticaretinde bu önemli gelişmenin, 
başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyo-
rum. Hayatımızı kolaylaştıran, modern 
yaşamın vazgeçilmezi olan plastiklerin; 
çevreci ürünler olduğunu, muadilleri-
ne göre çok daha az enerji ve karbon 
salımı ile üretilebildiğinin göz önüne 
alınacağını ve DTÖ Çevresel Ürünler 
Anlaşması (EGA) müzakerelerinin, iste-
ğimiz doğrultusunda başarıyla tamam-
lanacağına inanıyoruz. DTÖ Çevresel 
Ürünler Anlaşması’nın (EGA) imza-
lanması halinde, gümrük tarifelerinin 
sıfırlanması yoluyla önemli bir pazar 
açılımı sağlanacak. Bu da, rekabetten 
korkmayan, çalışkan Türkiye plastik 
sektörü için önemli bir fırsat pencere-
si olacaktır.” PAGDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Reha Gür, yakın zamanda yü-
rütülen çabalarla, Türkiye’nin pozisyo-
nunun belirlediğini ve 27-31 Temmuz 
arasında, taraf ülkelerle masaya otura-
cağını belirtti. 
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MAKİNE SEKTÖRÜ MTG İLE 
URALLARIN ÖTESİNE UZANDI
Makine Tanıtım Grubu, Rusya pazarına yönelik tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 
Ekaterinburg’ta düzenlenen ve ülkenin en önemli sanayi fuarları arasında gösterilen 
Innoprom’a katıldı. MTG, hedef pazar olarak belirlediği Rusya’da MSSP’ye üye dokuz 
dernekle birlikte Türk makine sektörünün potansiyelini çeşitli organizasyonlar kapsamında 
aktarma olanağı buldu.

MT G ,  R u s y a ’ n ı n 
Ekaterinburg şehrinde 
8-11 Temmuz tarihleri 
arasında 6’ncısı düzen-
lenen Innoprom Fuarında 

katıldı. Rusya’da yer aldığı ikinci fuar 

olma özelliği taşıyan etkinlikte MTG, 
ziyaretçilere Türk makine sektörünün 
yapısı ve üretim yetenekleri hakkın-
da bilgi verdi. Fuara MTG’yi temsilen 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Ferdi Murat Gül katıldı. Makine alt sek-
tör derneklerini kendi ihtisas fuarların-
da desteklemeye devam eden MTG’nin 
standında; Makine Sanayii Sektör 
Platformu (MSSP) üyesi derneklerden 
Akışkan Gücü Derneği (AKDER), Araç ve 
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Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri 
Birliği Derneği (ARÜSDER), Endüstriyel 
Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD), 
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği Derneği (İMDER), İstif 
Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları 
Derneği (İSDER), Kazan ve Basınçlı Kap 
Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB), Makine 
İmalatçıları Birliği Derneği (MİB),  Türk Pompa 
ve Vana Sanayicileri Derneği ile Türk Tarım 
Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Derneği 
(TARMAKBİR) temsilcileri de hazır bulundu. 
Sektörlerindeki üretim yapılarını ve üyelerini 
tanıtma şansı bulan dernek temsilcileri ziya-
retçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı hareketli 
bir fuar geçirdi.  Çin’in 150 firma ile partner 
ülke olduğu fuara Hindistan, Çek Cumhuriyeti, 
Afrika ve Avrupa Birliği ülkelerinden 600 fir-
ma katıldı. Fuara MTG heyetinin yanı sıra 
Moskova Ticaret Müşaviri Sinan Çetin, Türkiye 
Fahri Konsolosu Sergey Trofimov, Ekonomi 
Bakanlığı Araştırma Geliştirme Daire Başkanı 
Üstün Alan ve İhracat Geliştirme Uzmanı Deniz 
Koray Tuncel ve MTG’nin Rusya pazarı danış-
manı Alex Zaguskin de katıldı.

MTG’NİN RUSÇA İLANLARI İLGİ 
UYANDIRDI
MTG, fuar alanı girişi ve otoparktaki panolara 
Rusça hazırlanmış “Turkish Machinery” logolu 
ilanlar verdi. Tanıtım çalışmaları çerçevesin-
de MTG reklamları fuar kataloğunda Rusça 
yer aldı. Ayrıca Turquality projesi kapsamın-
da 1 Temmuz 2015 tarihinde Kommersant ve 
Pravda gazeteleriyle basılan Türk makine sek-
törü eki de stantlara dağıtıldı.

MTG, BAKANLIK TEMSİLCİLERİYLE BİR 
ARAYA GELDİ
MTG yetkilileri fuar kapsamında çeşitli der-
nek, kurum ve firma temsilcileriyle ikili te-
maslar gerçekleştirdi. Sverdlovsk Bölgesi 
Dışişleri ve Dış Ekonomi Bağlantıları Bakan 
Yardımcısı Valentin Borisovich Sokolovsky ve 
Sverdlovsk Bölgesi Sanayi Bakan Yardımcısı 
Igor Fedorovish Zelenkin,  Rusya’nın dış ti-
caretinde Türkiye’nin son 10 yıldır ilk 10 ülke 
arasında yer aldığını ve nükleer enerji, lazer 
teknolojisi, sanayi, inşaat, çimento sektörün-
de bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri 
olduğu belirtilerek Türkiye ile sanayi, yatırım, 
kültür, eğitim alanlarında işbirliği yapmak is-
tedikleri ifade etti.   
MTG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu’ndan MTG ve MAİB’in çalışmaları 
hakkında bilgi alan Sokolovsky ve Zelenkin’e, 
Türk ürünlerinin kalite ve fiyat açısından de-
ğerlendirildiğinde pazarda daha fazla yer edi-
nebileceği de aktarıldı. Türkiye’nin Rusya’da 
yaşanan ekonomik durgunluğu olumsuz de-
ğerlendirmediği ve ilişkileri devam ettirme 

MTG Yönetim Kurulu Üyeleri, Sverdlovsk Bölgesi Dışişleri ve Dış Ekonomi Bağlantıları 
Bakan Yardımcısı Valentin Borisovich Sokolovsky ve Sverdlovsk Bölgesi Sanayi Bakan 
Yardımcısı Igor Fedorovish Zelenkin ile bir araya geldi.

MTG standını ziyaret eden Tataristan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ravil Zaripov ile iki ülke 
ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fikir alış verişinde bulunuldu.

Ural Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Aleksandr Makarov’u ziyaret eden 
MTG heyeti, işbirliğine yönelik atılacak adımları görüştü.
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konusunda kararlı olunduğu mesajı da veril-
di. Türkiye ile işbirliğini artırmak istedikleri-
ni belirten Sokolovsky, bunun yöntemlerinin 
belirlenmesi gerektiğini, Bölge Bakanlığı ola-
rak işbirliği anlaşmaları imzalayabildiklerini 
ve bu sırada iki ülke arasında çalışma grubu 
oluşturduklarını ifade etti. Zelenkin de sadece 
ithalat ve ihracatta değil, Ar-Ge çalışmalarında 
da işbirliğinin tesis edilmesi gerektiği belirte-
rek Türkiye ile halihazırda nükleer enerji, lazer 

teknolojileri, demir yolları, sağlık malzemeleri, 
savunma sanayii ve havacılık, makine, otomo-
tiv, mikro elektrik elektronik, uzay teknolojile-
ri, petrol ve gaz olmak üzere 10 sektörde işbir-
liği yapıldığını sözlerine ekledi. 

“İHRACAT YANINDA ÜRETİMDE 
İŞBİRLİĞİNE DE AÇIĞIZ”
MTG heyetiyle gerçekleştirilen bir diğer görüş-
mede de Ural Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 
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Yardımcısı Aleksandr Makarov; Sovyetler dö-
neminde çok daha güçlü olan tarım ve metal 
işleme makineleri gibi sektörlerin son yıllarda 
gücünü kaybettiğini ve bu açıdan işbirliğine ih-
tiyaç duyduklarını, Türkiye’den yapılacak itha-
latın dışında birlikte imalat tesisi kurulmasını, 
mevcut fabrikaların teknolojilerinin yenilen-
mesini arzu ettiklerini ifade etti. 
Tataristan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ravil 
Zaripov’da Kutlu Karavelioğlu ve Ferdi Murat 
Gül ile yaptığı görüşmede, Tataristan ile 
Türkiye arasındaki işbirliğini nasıl artırabi-
leceklerinin yollarını araştırdıklarını belirt-
ti. Tataristan’ın Rus pazarına girebilmek için 
MTG’ye önemli bir araç olabileceğini ifade 
eden Zaripov ile iki ülke arasında bir ortak ça-
lışma grubu oluşturulması ve karşılıklı ticari 
ziyaretlerin düzenlenmesi konusunda görüş 
birliğine varıldı. 
Bölgenin en büyük holdinglerinden biri olan 
Ural Optical Mechanical Plant İhracat Müdürü 
Evgeniy Gorbachev ile de bir araya gelen MTG 
heyeti olası işbirliklerini değerlendirdi. 
8 Temmuz’da Rusya Federasyonu Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Denis Manturov ile ikili bir 
görüşme gerçekleştiren Ferdi Murat Gül, 
Manturov’a MTG’nin faaliyetleri ve hedefleri 
hakkında bilgi verdi. Denis Manturov, fuar ge-
zisi sırasında MTG standını da ziyaret ederek 
temaslarda bulundu. Ferdi Murat Gül ayrı-
ca fuar alanında düzenlenen “Sanayinin İthal 
İkamesinde Uluslararası Deneyimler” paneline 
konuşmacı olarak katıldı.
Dört gün süren fuar boyunca MTG standın-
da ziyaretçi ve katılımcılara Türk makine 
sektörü hakkında kapsamlı bilgiler verildi. 
Ziyaretçilere ayrıca üye veri tabanını içeren 
katalog, CD, USB ve MSSP üye katalogları da-
ğıtıldı. 52 bin kişinin ziyaret ettiği ve 150 farklı 
etkinliğin gerçekleştirildiği Innoprom fuarında 
MTG, gerçekleştirdiği tanıtım-reklam faaliyet-
leri, işbirliği toplantıları ve görüşmelerle hedef 
pazar Rusya’ya çalışmalarını hızlandırdı.

MTG Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi Murat Gül “Sanayinin İthal İkamesinde Uluslararası 
Deneyimler” paneline konuşmacı olarak katıldı.
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“PAZARIN ÖNCELİĞİ TÜRK YATIRIMLARI”

“Rusya’da katıldığımız ilk fuar olması nede-
niyle derneğimiz için özel bir öneme sahipti. 
Hem ülkenin sektörümüz adına sunacağı 
fırsatları hem de fuar kapsamında üreticile-
rimizin rekabet edeceği firmaları inceleme 
fırsatı buldum. Innoprom, standartlarımıza 
göre çok hareketli bir organizasyondu. Fuar 
ziyaretimiz kapsamında az da olsa Rusya’nın 
mevcut potansiyelini gözlemleme şansım 
oldu. Moskova’ya oldukça uzak mesafe-
de, Ural Dağları’nın güney ucunda kurulu, 
İstanbul gibi Avrupa-Asya ayrım noktasında 
bulunan Ekaterinburg şehrinin Rusya’nın en 
önemli sanayi merkezi olduğunu bu seya-
hatimde öğrendim. Fakat çevrede ciddi bir 
sanayi yapılaşması göremedim. Madencilik 
ve özellikle bakır madenciliğinin gelişmiş 
olduğu yazılı belgelerde mevcut. Bu konu-
da çalışan ve 23 fabrikası olan bir holdingin 
yakın çevrede Osmanlı tarzı bir cami yaptır-
dığı bilgisini de aldım. MTG standında yedi 
dernek ve MTG temsilcileriyle bir aradaydık. 
Ziyaretçilerin akışkan gücü ile ilgili soruları-
na cevap vermeye çalıştım. İzlenimlerimden 
anladığım kadarıyla o bölgede önemli bir 
akışkan gücü üreticisi veya satıcısı bulun-
muyor. Fuarda bir tek hidrolik firması vardı. 
Çok önemli bir firma olmasa da Türk üreti-
ciler hakkında bilgi sahibiydi. Ziyaretçilerin 

çoğunluğu madencilikle ilgili hidrolik üreti-
mi konusunda sorular yöneltti. Bu firmala-
rın iletişim bilgilerini tüm üyelerimizle pay-
laştım. Rusya bizim için potansiyeli büyük 
bir pazar durumunda. Ticaret hayatı, anla-
yışımıza göre farklılık gösteriyor. Fakat şu 
dönemde bu pazarda yer almaya başlayan 
firmalarımız zamanla arzuladıkları seviyeyi 
yakalayabilir. Derneğimize başvuran önemli 
grupların bir kısmı Rusya’da yatırım yapma-
mızı istiyor. Onlara ticari alışkanlıklarımızın 
farklı olduğunu, yatırım öncesi ticaretle baş-
layıp sistemin işleyişini iyice kavrayıp, belirli 
bir güven ortamı sağlayabilmemiz halinde 
yatırım yapılabileceğini anlatmaya çalıştım.”

“MTG’nin Rusya’yı hedef pazar olarak belirle-
mesi çok doğru bir karardı. Özellikle sektörümü-
zün aktif olmadığı bu pazarları tanıma imkanı 
sağlaması çok önemliydi. Tanıtım çalışmalarının 
sektörel derneklerle yürütülmesini doğal ve ge-
rekli görüyorum. MTG, Innoprom kapsamında 
başarılı bir organizasyon gerçekleştirdi. AKDER 
olarak MTG sayesinde başarılı bir fuar süreci 
geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyo-
rum. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda önemli 
bir adım atıldı. MTG ekibini bu başarılı organi-
zasyon sebebiyle kutluyorum.”

ABDULLAH PARLAR
AKDER DIREKTÖRÜ
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“MTG’NİN ÇALIŞMALARI TÜRK FİRMALARI İÇİN 
ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM”

“Innoprom, Rusya’nın önemli bir fuarı ol-
makla birlikte, Almanya’nın Hannover Messe 
Fuarı ile benzer tabanda yer alıyor. Genel 
sanayi fuarı olarak nitelendirilebilecek fu-
arda bu yıl partner ülke olan Çin’in ağırlığı 
göze çarpıyordu. Fuarın asıl ilgi çeken kısmı, 
çok fazla sayıda söyleşi ve seminere yer ve-
rilmesiydi. Rusya son bir yıldır, alım gücünü 
yitirmiş gibi algılanan, siyasi sebeplerden 
AB’nin belirli ürün ve hizmetlerde kota ile 
engellemelerine takılan bir ülke konumun-
da. Bu nedenle önümüzdeki süreç, engelle-
melerden etkilenmeyen bizim gibi ülkelerin, 
Rusya’da etkinliğini artırması için iyi bir fır-
sat olarak görülebiliyor. MTG’nin daveti ile 
birlikte ilk kez katıldığımız Innoprom Fuarı, 
çeşitli ülkelerden ziyaretçileri ağırladı ve 
özellikle yerel ölçekte Rusya’nın Sverdlovsk 
Bölgesi, yönetim merkezi olan Ekatarinburg 
ve ülkenin orta batı kısmından büyük ziya-
retçi çekti. Rusya sanayisinin merkezi konu-
munda olan bu bölgeden firma sahiplerinin 
ve yeni girişimcilerin teknolojiyi takip et-
mek için katıldıkları bir fuar niteliği taşıyor. 
MTG standında katıldığımız fuar kapsamın-
da çok sayıda ziyaretçiyle bir araya geldik. 
Edindiğimiz bilgileri rapor ve tablo halinde 
hazırlayarak üyelerimizle internet sitemiz 
üzerinden paylaşacağız. Sektörümüzü ve 
üyelerimizi, özellikle derneğimize ait kata-
loglar ve bu katalogların basılı olduğu küçük 
CD’ler ile birlikte dağıtımını yaparak tanıt-
maya çalıştık. Makina İmalatçıları Birliği 
olarak, Rusya, üyelerimize sürekli olarak 
tavsiye ettiğimiz bir ülkedir. Hem coğrafi 
yakınlığı, hem de uzun vadeli ticari ağımız 
olan bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için 
elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Rusya 
pazarındaki alımlar, son iki yılda düşüş gös-
termekle birlikte söz konusu ülke yine de 
en önemli ihracat pazarlarımızdan biri olma 
özelliğini koruyor. Yaşadıkları buhran son-
rasında durma noktasına yaklaşan sanayile-
rinin tekrar ayağa kalkması an meselesidir. 
Bu da yapısal olarak gelişim gösterecek ve 
zıplama yapacak bir sanayi anlamını taşı-
yor. Bütün bu hususlar, pazarı çok önemli 
bir konuma getiriyor. Üyelerimizin de birço-
ğunun bu pazarda kendilerine ait şirketleri 
bulunmakta olup, pazara verilen önemin 
altını çizmek istercesine her yıl düzenlenen 
Metalloobrabotka Fuarı’na Türkiye’den cid-
di bir katılım sağlanıyor. Bu sebeple Rusya, 
üyelerimizin de ihracat portföylerinde ilk sı-
raları alıyor. Rusya’nın gelişmiş gemi inşaat 
sanayisinin yanı sıra, askeri amaçlı üretimde 
de ilk tercihinin ülkemiz makineleri olması 
için çaba sarf etmemiz gerekiyor.”

“MTG’nin hedef pazar olarak Rusya’yı seçmesi-
ni çok doğru buluyorum. Bu tür tanıtımlar tek 
seferde başarıya ulaşmaktan çok, insanların akıl-
larında yer ederek uzun vadeye yayılması gereken 
projelerdir. Belirgin bir reklam ve akılda kalıcı bir 
strateji izlenmesi, hem üye firmalarımız hem de pi-
yasaya yeni girecek Türk firmaları için önemli bir 
adım olacaktır. Bu tür faaliyetlerde yatırımcının 
aklına girilmesi, yatırım yapılırken tekil firmanın 
değil, Türk makine sanayisinin öne çıkarılması 
açısından da önemli bir rol oynayacağı kanaatin-
deyim. Fuar seçiminde daha güçlü olmak adına, 
daha fazla sayıda firmayla katılma potansiyelimi-
zin olduğu fuarlara yönelmeliyiz. Rusya pazarı 
Türkiye ve Türk olgusunun daha fazla ön plana 
çıkabileceği bir ülke ve bunu kısa vadede daha iyi 
değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.”

ARTUN BÖLGEN
MIB
MAKINE MÜHENDISI
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“RUSLAR TÜRK MAKİNESİ KULLANMAK İSTİYOR”

“Innoprom, sanayi ve endüstriyel ürünlerle 
ilgili ağırlıklı olarak İSDER üyelerine hitap 
eden bir fuar. Dolayısıyla forklift, elektrik-
li gezer vinç, depo ve raf sistemleri üre-
ticilerimiz için fuarın daha etkili ve verim 
libir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. 
Bununla birlikte iş ve inşaat makineleri 
sektörüne de fuarda ilgi olduğunu gözlem-
ledik. Yatırımların azaldığı bir dönem olsa 
da Rusya’ya Türk iş makineleri sektörünün 
yönelmesi için doğru bir zaman olduğunu 
düşünüyorum. İkili iş görüşmeleri netice-
sinde özellikle Almanya başta olmak üzere 
bazı AB ülkeleri ve ABD ile yaşanan siya-
si kriz sonucu ürün alım tercihlerinde yeni 
arayışlar içine girdiklerini gözlemledim. Bu 
nedenle MTG ile birlikte burada bulunma-
mızın ne kadar önemli olduğu ve olacağı bir 
kez daha anlaşıldı. Hemen yakınımızdaki bu 
önemli pazarın bizim için çok büyük avan-
tajlar sunacağı açıkça görülüyor. Temas 
kurduğumuz birçok müşteri Türk makinesi 
kullanmak istediklerini içtenlikle dile ge-
tirdi.  MTG organizasyonuna MAKFED üyesi 
derneklerin davet edilmesiyle üyelerimiz 
ve sektörümüz adına çok önemli çalışma-
lara imza atma fırsatı bulduk. Bu bağlamda 
İMDER ve İSDER olarak ilk kez Ural Bölgesi 
ve Rusya pazarı hakkında detaylı bilgi alma 
fırsatı elde ettik. Önemli yatırımların arife-
sinde olduğumuzu bu güç birliği çalışması 
ile gözlemlemekteyiz. Rusya, temeli doğal 
kaynaklara ve insan gücüne dayanan dün-
yanın güçlü ekonomilerinden biri. Sovyetler 
Birliği döneminde üretime yönelik teknolojik 
yatırımlara hız veren ülkenin üretim altyapısı 
zaman içinde çağın gerisinde kalmış. Rusya 
kısa sürede atıl kalan bu üretim altyapısını 
çağın gereklerine uydurmak, makine ve par-
çalarını modernize etmek istiyor. Bu neden-
le özellikle makine ve parçaları ihracatçıları 
için yeni fırsatları barındıran bir pazar halini 
aldı. Rusya’nın makine tedarik ettiği başlıca 
ülkeler Çin, Almanya ve İtalya’dır. Türkiye, 
BM verilerine göre Rusya’nın makine itha-
latı gerçekleştirdiği ülkeler içinde 16. sırada 
yer alıyor. Rusya’nın ithalatında ekonomik 
kriz nedeniyle düşüş yaşanıyor. Dernek yet-
kililerimizin de farklı platformlarda dikkat 
çektiği üzere bölgedeki kriz sektörümüzü de 
olumsuz yönde etkiledi. Fakat kriz sonrasın-
da Rusya pazarında oluşan bazı boşlukları, 
Türk iş adamları doldurarak krizi fırsata çe-
virmeyi de başardı. Sektörel derneklerimiz 
olarak büyüme stratejisini benimsedik. Yeni 
pazarlar bulmak ve devlet destekleriyle bu 
pazarlarda gücümüzü artırmak temel hedef-
lerimiz arasındadır.”  

“MTG’nin, uluslararası tanıtım çalışmalarının 
hem dernek, hem de üyelerinin vizyonunu aça-
cak şekilde; yeni pazarlara daha güçlü ve etkili 
biçimde kurumsal bir çalışmayla başka açılardan 
bakarak girmemize çok büyük katkısı olduğu he-
pimizin malumudur. Dinamik ve esnek yapısı ile 
MTG, Türk makine sanayisinin gelişmesi için ça-
lışmaya devam ediyor. MAKFED üyesi derneklere 
de önemli katkılar sağlayan MTG, fuarların yanı 
sıra;  roadshow, B2B görüşmeleri, firma ile kamu 
kurumu ziyaretleri, reklam çalışmaları, konfe-
rans ve kongre destekleriyle üreticilerin yanında 
olmayı sürdürüyor. Bizler de dernek olarak sağ-
lanan imkanları en iyi şekilde değerlendirme ça-
bası içindeyiz. Fuar organizasyonları kapsamında 
makine alt sektör derneklerinin sektörel dergi ve 
basın temsilcileriyle daha fazla bir araya gelme 
şansı sağlanırsa üyelerimizin tanıtımının daha 
geniş çevrelere ulaştırılabileceğini düşünüyor ve 
MTG yetkililerinin de bu konuya odaklanmaları-
nı rica ediyoruz. Rusya pazarı özelinde çalışma-
larımızdan olumlu geri dönüşlerini alacağımıza 
inanıyoruz. Özellikle hedef pazarlara yönelik 
çalışmaların aynı şekilde devam etmesini temenni 
ediyoruz.”

FARUK AKSOY
IMDER-ISDER
GENEL SEKRETERI
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“ÜRETİCİLERİMİZ, MTG’NİN DESTEĞİYLE PAZARDA
YERİNİ ALACAK”

“Innoprom Fuarı ilk değerlendirmede genel 
bir sanayi ve teknoloji fuarı niteliği taşıyor. 
Katılan firmaların faaliyet alanlarına bakıl-
dığında farklılıklar hemen göze çarpıyor. 
Neredeyse fuarın her salonunda farklı ürün-
lerle karşılaştık. Tabi bu durum ziyaretçi 
profilinin homojenliğine de etki etti. Direkt 
bir ürün grubunu görmek ve araştırmak için 
gelenler yerine, “Bakalım ne varmış bu fuar-
da?” diyen bir ziyaretçi grubuyla karşılaştık. 
Türkiye’de yıllar önce gerçekleştirilen sanayi 
fuarlarını anımsatan Innoprom Fuarında gö-
ze çarpan bir diğer önemli ayrıntı da alıcıdan 
çok satıcının olmasıydı. MTG standını ziyaret 
eden lojistik ve finans firmaları kendi ürün-
lerini bize tanıttı. Rusya ile yapılacak her 
tür ticari ilişkide kendilerinin de işin içinde 
olabileceğini ısrarla belirttiler. Sektörümüz 
adına ürün sergilemediğimiz ve bunun çeki-
ciliğinden faydalanamadığımız için ziyaretçi-
lerin yoğun ilgisiyle karşılaştığımız bir fuar 
olmadı. Innoprom’a katılan Rusya’nın önemli 
firmalarından YOM3 –Ural firmasının İhracat 
Departmanı Başkanı Evgeniy Gorbachev, 
sektörümüze ve üyelerimizin sunduğu çö-
zümlere ilgi gösterdi. Fakat fuar yapısı gere-
ği daha çok kendi ürünlerini tanıtmaya odak-
landı. Ağırlıklı olarak dernek faaliyetlerimiz-
den, üyelerimizden, ihracat noktalarımızdan 
ve kapasitelerden bahsettik. Derneğimiz 
üyelerini tanıtmaya yönelik hazırladığımız 
Türkçe ve İngilizce broşürlerimizle standı-
mızı ziyaret edenlere, üyelerimizin üretim-
leri hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık. 
Bu arada  Rusya’daki en önemli problem dil 
konusunda yaşanıyor. Avrupa’da katıldığımız 
fuarlarda İngilizce’nin neredeyse herkesin 
konuştuğu bir dil olduğunu görüyoruz fakat 
Rusya’da İngilizce konuşma oranı çok dü-
şük. Latin alfabesi kullanmadıkları için yazı-
lanlardan bir çıkarım yapabilmek bile müm-
kün olmuyor. Rusya yapısı gereği ihtiyaçları 
artan bir ülke. Fuar süresince belli bir alan 
dışına çıkılamadığı için özellikle sektörümü-
zün ürettiği üst yapılı araçların kullanıldığı 
şehir hayatını fazla gözlemleyemedim. Toplu 
ulaşımda kullandıkları tramvay, treloybus ve 
otobüsler oldukça eski olmasına rağmen fa-
al bir durumda. Bu alan özellikle Çinli firma-
ların oldukça ilgisini çekmiş olacak ki, fuar-
da toplu ulaşım konusunda faaliyet gösteren 
çok sayıda Çinli firma yerini almıştı. Fuarda 
çöp kamyonu, çekici, otobüs ve minibüsle-
rini sergileyen bir Rus firması, araçların ki-
misini orijinal sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) 
ile çalışanlardan seçmişti. Kimi araçlar da 
sıkıştırılmış doğalgaz kullanabilmeleri için 
dönüştürülmüştü. Fakat sıkıştırılmış doğal 
gaz istasyonlarının çok sayıda olmaması ne-

deniyle ciddi problem yaşıyorlar. Türkiye’de 
de CNG’li araçlar özellikle belediyelerde-
ki toplu taşıma araçlarında kullanılmaya 
başladı. Fakat benzer sıkıntı ülkemizde de 
yaşanıyor. Fuarda sergilenen farklı tarzda 
araç uygulamaları Türkiye’deki hem şasi, 
hem de üst yapılı araç üreten firmalarımız 
için sektörün nereye doğru gittiğini gösteren 
donelerdi. Rusya’nın önemli bir pazar oldu-
ğu çok aşikar. Karşılıklı ticaret hacminde en 
önemli enerji tedarikçimiz olması nedeniyle 
ibre Rusya tarafını gösteriyor. Fakat farklı 
alanlardaki üretim potansiyelimizin sağla-
yacağı güçle iki ülke arasında ticari dengeyi 
sağlayabiliriz.” 

“Rusya, gelişmeye açık yapısı nedeniyle MTG 
tarafından hedef pazar olarak seçildi. MTG’nin 
Rusya’daki ilişkileri düzenleyecek, mihmandar 
gibi görev alacak bir danışmanla çalışmayı seç-
mesinin çok doğru buluyorum. Ayrıca makine alt 
sektör temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarının 
uluslararası organizasyonlara MTG ile birlik-
te katılması, üreticilerimiz açısından son derece 
önemlidir. Rusya zor bir ülke. İş bağlantıları ku-
rulması, mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için ara-
cılara ihtiyaç duyulan bir pazar. Üreticilerimizin 
yerel bir temsilci aracılığıyla pazarın iç dinamik-
lerini dikkate alarak yapılarını şekillendirmeleri 
gerekiyor. Eğer böyle bir yapı kurulabilir ve ürün-
lerini tanıtımıyla pazarlanmasına yönelik çalış-
malar yürütürse, birkaç yıl içinde başarıya ulaşı-
lacağına inanıyorum. Derneğimizin üyeleri, dün-
yanın farklı bölgelerine ihracat yapıyor. Rusya ise 
bu ülkeler arasında önemli bir yer tutmuyor. Ama 
mevcut potansiyeli ve sunduğu fırsatlar açısından 
yakın zamanda bu durumun değişeceğini düşü-
nüyorum. MTG’nin sürdürdüğü tanıtım faaliyet-
lerinin pazarda daha kısa sürede yer almamıza 
katkı sağlayacağını düşünüyorum.”  

GÜRBÜZ GÜREL
ARÜSDER 
GENEL SEKRETERI 
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“INNOPROM FUARINA BİRLİKTE KATILMAK ÖNEMLİYDİ”

“MTG, TÜRK MAKİNESİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR”

“Innoprom Fuarı Rusya’da düzenlenen önemli 
etkinlikler biri. Genel anlamda etkili ve güçlü 
bir organizasyon olduğu görüşündeyim.  MTG 
çatısı altında makine alt sektör derneklerinin 
fuarda yerini almasını doğru bir karar olarak 
nitelendiriyorum. Fuar kapsamında MTG stan-
dını ziyaret eden profesyonellerle tanışma ve 
Rusya pazarı ile ilgili bilgilenme fırsatı bulduk. 
Rusya, yaşadığı siyasal ve ekonomik çalkantı 
ortamına rağmen sektörümüz açısından son 
derece önemli bir pazardır. Ticari ilişkilerimi-
zin geliştirilmesi noktasında bu ülkeye yöne-
lik çalışmalarımıza da hız vereceğiz. Üyemiz 
olan kazan, basınçlı kap ve brülör imalatçıla-
rını en şekilde temsil etmek ve sektörümüzü 
hedef pazardaki müşterilerimize doğru anla-
tabilmek, üyelerimizin ihracat potansiyelle-
rini artırmalarına katkıda bulunmak öncelikli 
hedeflerimiz arasındadır. Fuar kapsamında 
sektörümüzü temsilen diğer makine alt sek-
tör dernek temsilcileriyle birlikte çalışmalarda 
bulunduk. MTG standına ziyaretçilerin ilgisi yo-
ğundu. Türk makine sektörüne yönelik bilgiler 
içeren dokümanların tamamı dağıtıldı. Başarılı 
bir tanıtım faaliyetine imza atıldığını düşünü-
yorum. Rusya’nın MTG tarafından hedef pazar 
olarak belirlenip bu ülkeye yönelmenin doğru 

bir karar olduğu kanaatini taşıyorum. Ülkenin 
önemli fuarlarında yer alınarak hedef odaklı 
ilan ve tanıtım çalışmalarının olumlu sonuç-
larını yakın zamanda alacağımıza inanıyorum. 
Coğrafi yakınlık, iki ülke arasındaki tarihi iliş-
kiler ve kültürel benzerlikler üreticilerimizin 
en önemli avantajlarıdır. Rusya’ya yönelik 
ihracat potansiyelini artıran ülkemiz, hedef-
leri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürecektir.  
Rusya pazarını hedef alan çalışmalara devam 
etmeliyiz. Hedeflere ulaşabilmek adına uzun 
soluklu çalışmak şart. Pazar yapısı gereği bu 
önemi hak ediyor. Organizasyon yapımızı daha 
da güçlendirip, fuar öncesi hazırlıklarda daha 
da özenli olursak daha iyi sonuçlar alabilece-
ğimizi düşünüyorum.” 

“MTG’nin tanıtım ve reklam çalışmalarının önemi 
yadsınamaz. Özellikle yurt dışı fuarlardaki ilan ça-
lışmalarının Türk makinesine yönelik farkındalığı 
artırdığını düşünüyorum. Sektörümüzle ilgili nite-
likli yurt dışı fuarlarda başarılı çalışmalara imza 
atıldığını görmek bizleri mutlu ediyor. MTG, Rusya 
pazarında da Türk makine sektörünün sesinin daha 
fazla duyulmasını sağlayacaktır. MTG, alt sektörler 
için önemli uluslararası fuarlarda daha fazla yer 
almalı ve gücümüzü hissettirmeli.”

“Rusya’nın üçüncü büyük sanayi şehri olan 
Ekaterinburg’daki fuarın daha büyük ve da-
ha kapsamlı olacağı beklentisindeydim. Daha 
çok otomotiv, iş makineleri ve raylı sistem 
ürünlerinin sergilendiği bir fuar gerçekleştiril-
di. Fuarın yeri ve şehir merkezine uzaklığının 
makul sınırlarda olduğunu ancak toplu taşıma 
sisteminin yeterli olmadığını gözlemledim. Yine 
de fuar organizasyonunu başarılı bulduğumu 
söyleyebilirim. Ural bölgesinde yer alan birçok 
sanayi kentine yakın olması itibariyle de katı-
lımcıları açısından son derece önemli bir etkin-
lik. Innoprom kapsamında sektörümüzle ilgili 
firmalarla görüşmeler yaptık. Ne yazık ki böl-
gede sektörel paydaşımız olarak nitelendire-
bileceğimiz dernek veya kuruluş bulunmuyor. 
Bununla birlikte gelen ziyaretçilere ENOSAD’ın 
yapısını,  faaliyetlerini anlattık ve üyelerimiz 
hakkında bilgi verdik. Rus ziyaretçilere kendi 
dillerinde hazırladığımız CD ve broşürlerimizi 
sunarak kapsamlı bilgilere ulaşmalarını sağ-
ladık. Rusya son dönemde yaşadığı ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle sektörümüzün ticari po-
tansiyelini artırabileceği bir pazar değil. Rusya 
küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının az 
sayıda olduğu bir ülke ve yeni dönem strateji-
leri kapsamında KOBİ’lerini geliştirmek istiyor. 

Bu doğrultuda farklı yol ve yöntemlerle ilgili 
araştırmalar yapılıyor. Özellikle Rusya Devlet 
Başkanı Putin’in ortaya koyduğu lokalizasyon 
prensibi doğrultusunda ülkeye doğrudan yatı-
rımı çekmeye çalışıyor. İkili görüşmelerimizde 
Rus tarafı bu konuya her fırsatta vurgu yaptı. 
Temel talepleri doğrudan ithal yerine ihtiyaç-
larını Rusya’da kurulacak fabrika ve üretim 
tesislerinden karşılama yönünde.”     

“MTG hedef pazar olarak belirlediği Rusya’da 
başarılı çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.  Her 
şeyden önce Türk makine endüstrisi hakkında 
Rusya’daki muhatapları nezdinde bir farkındalık 
yaratmaya çalışıyor. Önemli organizasyonlarda yer 
alarak Türk makine sektörünün gücünün her plat-
formda gösteriyor. Bu çalışmaları bir takım nezih 
şovlarla daha çarpıcı bir şekilde de gerçekleştirebilir. 
Innoprom Fuarında kurulan MTG standının tasa-
rımı ve albenisinin ziyaretçi kitlesi üzerinde bıraktı-
ğı izlenim ve gösterilen ilgiye bakıldığında olumlu 
olduğunu düşünüyorum. Sektörel derneklerle olan 
katılımın bir zenginlik yaratacağı ve karşılıklı da-
ha etkin iş birliğinin kurulabileceği inancındayım. 
Faaliyet gösterdikleri sektörden üreticileri daha ya-
kından tanıyan dernek temsilcileri, paydaşlarının ta-
nıtımlarını daha verimli şekilde gerçekleştirecektir.”

HACI AHMET ILHAN
KBSB YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI  

VALENTIN DENISENKO
ENOSAD
YÖNETIM KURULU ÜYESI
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“MTG SAYESİNDE RUSYA’NIN TÜRK MAKİNELERİNE 
İLGİSİ ARTTI”

“Innoprom, genel bir endüstri fuarı niteliği 
taşıyor. Bu tür etkinlikler, ihtisas fuarlarına 
göre yoğun geçmiyor. Bununla birlikte orga-
nizasyonları, tarım, iş veya tekstil makineleri 
gibi alt sektörler bazında değerlendirmek-
ten ziyade makine sektörümüzün genel bir 
tanıtımının yapıldığı yerler olarak görmek 
gerekir. Türkiye ve makine kelimelerini yan 
yana getirmek ve bunu bir de kalite imajıyla 
hafızalara kazımak kısa vadede olmasa bile 
orta vadede ticaretimize olumlu yansıyacak-
tır. Tabii bu tür çalışmalarda ısrarcı olmak 
gerekiyor. Innoprom’da özellikle içinde yer 
aldığımız salonun gerek katılımcılar gerekse 
ziyaretçiler açısından fuarın en yoğun alanı 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu salonda tram-
vay gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra 
otomobiller, havacılık ve demiryolu sektö-
rü, hatta uzay teknolojileri bile yer alıyordu. 
Diğer iki salonda katılımcı yoğunluğu daha 
azdı. Ama genel olarak ziyaretçi açısından 
son derece doyurucu, karma bir organizas-
yon olduğunu söyleyebilirim. Fuar kapsa-
mında yoğun ilgiyile karşılaştık. Getirdiğimiz 
broşür ve CD’lerin tamamı tükendi. Sektör 
hakkında genel bilgi almak isteyenle de, 
özel olarak bir makine hakkında bilgi almak 
isteyenlerle de karşılaştık. Bu tür karma 
fuarlardaki esas amacımız tarım makine-
leri sektörü imajının zihinlerde yerleşme-
sidir. Ürünlerimizin nihai alıcısı çiftçilerdir. 
Coğrafyalara da bağlı olarak birçok insanın 
tarımla bir şekilde direkt veya endirekt il-
gisi oluyor. Bu yüzden bu tür etkinliklerde 
potansiyel alıcıların kartvizitlerini toplamak-
tan ziyade, “Türkiye’de traktör ve ekipman 
imalatı yapılıyor!” mesajını kalite unsuru ile 
birlikte ziyaretçilere ulaştırmaya çalışıyo-
ruz. Tabii ki sıcak talepler de bu işin ekstrası 
oluyor ve bu tür talepleri üyelerimize ileti-
yoruz. Söz konusu karma fuarların bir diğer 
yararının da ülkemizdeki farklı sektörlerin 
temsilcileriyle uzun süre bir arada olmaktır. 
Günün önemli bir bölümünde bir arada oldu-
ğumuz dernek temsilcileriyle farklı konular-
daki tecrübelerimizi paylaşarak bilgilerimizi 
artırıyoruz. Ayrıca bu tür fuarlar dernekler 
arası işbirliklerinin geliştirilmesi açısından 
çok faydalı geçiyor. Rusya, dünyanın önemli 
tarım makineleri pazarlarından biridir. Son 
beş yılın ortalaması dikkate alındığında, yıl-
lık iki milyar dolar seviyesinde tarım maki-
neleri alımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 
dünyanın beşinci büyük ithalatçısı ve global 
alımda yüzde 5 paya sahip. Pazardaki rakip-
lerimiz İtalya ve özellikle Almanya bu pazarı 
çok önemsiyor ve sektörel fuarlarda etkin 
bir biçimde yer alıyor. Bu ilginin de karşılığı-
nı aldıklarını rakamlar gösteriyor. Rusya, en 

çok Almanya’dan ithalat yapıyor ve bu oran 
yüzde 25 seviyesinde. Yani her 100 dolarlık 
ithalatın 25 dolarını Almanya’dan gerçek-
leştiriyor. Türkiye ise 19. sırada yer alıyor 
ve sadece 18 milyon dolar seviyesinde ih-
racat gerçekleştiriyor. Ticaretimizin sevin-
dirici tarafı ise ihracat artış oranı. Geçen yıl 
yüzde 100’ü geçen bir artış gerçekleştirdik. 
Rusya’da ısrarcı olmalıyız. Bizim açımızdan 
büyük bir potansiyel var. Etkin bir tanıtım ve 
dolayısıyla desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Belki 
bu tür hedef pazarlar için bizlere ilave bir 
destek düşünülebilir.”

“MTG yönetiminin, Türk makine sektörünün 
tanıtımı ve ikili ilişkilerin artırılması için ilgili 
kurum ve kuruluşlarla temaslar kurarak katıldığı 
toplantıları oldukça önemsiyoruz. TARMAKBİR 
olarak MTG şemsiyesi altında daha önce de 
karma sanayi fuarlarına katıldık. Innoprom 
Fuarındaki ilgi hepsinin önüne geçti. Bu ilginin 
artmasında MTG’nin büyük payı var.”

SELAMI ILERI
TARMAKBIR
GENEL SEKRETERI
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“ESKİ TRAKTÖRLERİN 
ÜRETİCİYE GETİRDİĞİ YÜK
1 MİLYAR DOLAR”
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) hazırladığı raporda eski 
traktörlerin sadece fazla yakıt harcaması sebebiyle çiftçiye getirdiği yükün, yıllık 1 milyar doları 
bulduğunu ortaya koydu.

Tarımın tohum, gübre, mazot 
gibi girdilerini toprakla 
buluşturan tarımsal me-
kanizasyon araçları içinde 
traktörlerin biraz daha 

farklı bir yere sahip olduğunu söyleyen 
TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami 
İleri, “Ülkemizdeki tarımsal işletme-
lerinin sayısı, bu işletmelerin traktörü 
günlük yaşamda da kullanma alışkan-
lıkları ve sosyo-ekonomik nedenlerden 
ötürü ülkemizde traktöre olan talep 
oldukça fazladır. Çok değil, sadece yedi-
sekiz yıl öncesine kadar iki-üç markanın 
hakim olduğu pazarda bugün kıyasıya 
bir rekabet yaşanıyor. Şu an itibariyle 
yaklaşık otuz firma, kırka yakın markayı 
pazarda temsil ediyor. Teknolojide yaşa-
nan gelişme, doğal olarak traktörlerde 
de kendini gösteriyor. Piyasaya yeni 
sürülen traktörler hassas tarımın ge-
rekliliklerine cevap verecek elektronik 
unsurları barındırdığı gibi, çevreyi daha 
az kirletiyor. Gelişmiş sürücü kabinleri 
kullanıcılara rahat bir çalışma ortamı 
sunuyor. Üreticiler, daha güçlü ve daha 
verimli olarak tasarladıkları traktörlerin 
daha az yakıt tüketimleri için de sürekli 
çalışıyor. Özellikle toprak işlemede bü-
yük bir maliyet unsuru oluşturan yakıt, 
bu yönüyle tarımın seyrini değiştiriyor. 
Geleneksel tarımdan, hassas, azaltıl-
mış ve işlemesiz tarıma doğru yavaş da 
olsa  bir geçiş, bir eksen kayması söz 
konusu” dedi.

“ESKİ TRAKTÖRLER YÜZDE 30 
DAHA FAZLA YAKIT TÜKETİYOR”
Yaşlı traktörlerin, ne denli bakımlı olur-
larsa olsun verimli kullanılmalarının 
mümkün olmadığını ifade eden Selami 
İleri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mekanik 
ve ekonomik ömrünü fazlasıyla dol-
durmuş traktörlerle çalışmak ülke-
miz tarımında olağanüstü boyutlarda 
ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
Bu kayıpların başında aşırı yakıt ve yağ 
tüketimi gelmektedir. Ömrünü dol-
durmuş traktör kullanılması nedeniyle 
Türkiye tarımının yıllık mazot faturası, 
çiftçilerimize verilmekte olan mazot 
desteğinin çok üstündedir. Yapılan 
saha çalışmalarına göre eski traktörler 
yenilerine oranla ortalama yüzde 30 
daha fazla yakıt tüketimine neden ol-
maktadır. İşlenecek arazilerin birbirine 
olan uzaklıkları, traktörün işletmeye 
giderken karayolunda kat ettiği mesa-
fenin uzunluğu, operasyon sayısı, yılda 
alınan ürün sayısı gibi faktörler yakıt 
maliyetine direkt etki ediyor. Bir dönüm 
tarlayı sürmek için ekonomik ömrü dol-
muş bir traktörün ihtiyaç duyduğu yakıt 
ortalama 1,3 litredir ki bu durum uç 
örneklerde ise iki litreyi bile bulabiliyor. 
Yeni nesil traktörlerde ise bu 1 litredir 

ve uç örneklerde ise 0.75 litreye kadar 
düşüyor. Ülkemizde traktörlerin ortala-
ma çalışma saatleri dikkate alındığında 
(500-600 saat) yıllık 700 litre daha fazla 
yakıt tüketimi söz konusu oluyor. Bunun 
da maddi karşılığı yıllık 3 bin 200 TL’dir”

“KONUYLA İLGİLİ 
HAZIRLADIĞIMIZ RAPORU İLGİLİ 
BAKANLIKLARA İLETTİK” 
Alım gücündeki zayıflık nedeniyle çiftçi-
lerin yeni traktör sahibi olamadıklarını 
söyleyen Selami İleri, “Çiftçimizin eli 
ayağı olan traktör, ülke ekonomisi için 
de bir o kadar önemlidir. Alın teri döke-
rek kazanılan her kuruş çok kıymetlidir” 
dedi. İleri, sözlerine şöyle devam etti: 
“Ülkemizde ekonomik ömrünü tamam-
lamış 25 yaş üstü traktör sayısı 776 bin 
adettir. Söz konusu bu eski traktörlerin 
yakıt kaybına bağlı olarak ekonomimize 
verdiği zarar 2,5 milyar TL yani yaklaşık 
1 milyar dolardır. Üstelik bu ekono-
mik kayba bakım onarım, ürün, zaman 
kayıplarının ve karbon emisyon sosyal 
maliyetinin maddi karşılıkları dahil 
değildir. Konuyla ilgili olarak hazırla-
dığımız raporu ilgili tüm bakanlıklara 
ve yetkililere ilettik ve bir an önce bu 
sorunla ilgili tedbirler alınmasını istiyo-
ruz. Çiftçinin daha karlı üretim yapması 
ve üretilen üründen hak ettiği kazancı 
sağlaması için en önemli tarımsal girdi-
lerden biri olan mazottaki savurganlığın 
bir an önce giderilmesi gerekiyor.
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HÜSEYİN DURMAZ 
İNGİLTERE’NİN BURSA

FAHRİ KONSOLOSU OLDU
Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Durmazlar Makine Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Durmaz İngiltere’nin Bursa Fahri Konsolosluğuna atandı.

Ingiltere’nin Bursa Konsolosluğu, 
İngiltere Başkonsolosu Leigh 
Turner’in katılımıyla 17 Eylül’de 
resmi törenle açılacak. Törende 
Durmazlar Makine Yönetim 

Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz’ın fah-
ri konsolosluk görevini üsteleneceği 
kamuoyuyla paylaşılacak. İngiltere’nin 
Bursa Fahri Konsolosluğunu uzun yıl-
lardır sürdüren Ergun Kağıtçıbaşı’nın 
emekliliğinin ardından yedi yıldır boş 
olan göreve ilk kez bir isim atanmış ola-
cak. Türkiye’de fahri konsolos olarak 

hizmet veren 323 kişi bulunuyor. Ticari 
işbirliklerinin artırılmasında önemli 
görevler üstlenen fahri konsolosların 
91’i İstanbul’da 62’si İzmir’de, 32’si ise 
Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI
Ülkesinde saygın ve kanaat önderi özel-
liği taşıyan isimleri konsolos yapmak 
isteyen ülkenin dışişleri bakanlığı davet 
mektubu gönderiyor. Teklif olumlu kar-
şılanırsa, davette bulunan ülke; Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve 

Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunu-
yor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün araştırmasının 
olumlu sonuçlanması neticesinde iki ül-
ke cumhurbaşkanları ve dışişleri bakan-
larının imzasıyla fahri konsolos görevine 
başlıyor. Gönüllülük esasıyla çalışan ve 
hiçbir ücret almayan fahri konsoloslar, 
ticari işbirliklerinin artırılması konusun-
da yoğun emek harcıyor. Hiçbir ayrıcalığı 
bulunmayan fahri konsolosluk, toplum 
nezdinde saygın ve prestijli bir görev ola-
rak nitelendiriliyor.  

Hüseyin DURMAZ
Durmazlar Makine
Yönetim Kurulu Başkanı
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Dünya takım tezgahları 
sektörünün kalbi 
Milano’da attı. 
EMO 2015’te 36 
firmayla yerini alan 
Türk makinecileri, 
sektöre sundukları 
kaliteli ürünler ve 
MTG’nin etkin 
tanıtım çalışmalarıyla 
potansiyelini bütün 
dünyaya gösterdi.
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Iki yılda bir düzenlenen ve takım tez-
gahları sektörünün en önemli et-
kinliklerinden biri kabul edilen EMO 
Fuarına bu kez İtalya ev sahipliği yaptı. 
EMO Milano 2015 organizasyonu ge-

niş bir katılımla 5-10 Ekim tarihleri arasın-
da gerçekleştirildi. Avrupa Takım Tezgahları 
Komitesi (CECIMO) önderliğinde düzenle-
nen bu yılki EMO Fuarında 1600’ün üzerin-
de uluslararası firma, ürünlerini ve sektöre 
yönelik yeni teknolojilerini sergileme fırsatı 
buldu. 1975 yılından bu yana organize edilen, 
Milano’da son olarak 2009 yılında ziyaretçi-
lerini ağırlayan etkinlik; metallerin işlenme-
sinde kullanılan takım tezgahlarının, takım 
ve parça tutucularının, takım tezgahları için 
parça, aksesuar ile komponentlerin, imalat 
ve proses otomasyon sistemlerinin, ölçüm 
ve kalite kontrol ekipmanlarının, servis iş-
lerinde kullanılan takım ve aparatlar gibi en 
yeni teknolojiye sahip sistem ve makinelerin 
görücüye çıktığı bir fuar olma özelliği taşı-
yor. Bu yıl 120 bin metrekarelik kapalı alana 
yayılan fuar, 12 holde gerçekleştirildi. Türk 
makine sektörünü temsilen MTG ve MİB’in 
standlarıyla yerini alarak ziyaretçilerini ağır-
ladığı EMO Milano 2015’e 36 Türk firması ka-
tıldı. Ev sahipliğini üstlenmesinin de etkisiyle 
İtalya’dan  500 firmanın stand açtığı etkinli-
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ğe, Almanya ve Tavyan merkezli firmalarda 
yoğun ilgi gösterdi.  

MTG’NİN TANITIMLARI HIZ KESMEDEN 
SÜRÜYOR
Makine sektörüne yönelik önemli uluslarara-
sı etkinliklerde Türk üreticileri destekleme-
yi sürdüren MTG, EMO Milano 2015’e 18’inci 
holdeki standıyla katıldı. Tanıtım çalışmaları 
kapsamında makine ihracatçıları üye veri ta-
banını içeren USB ve CD’lerin sunulduğu MTG 
standında, ziyaretçilere, Türk makine sektörü 
hakkında bilgi verildi. Fuar ziyaretçilerini katı-
lımcı Türk firmalarına yönlendirebilmek ama-
cıyla da MTG tarafından hazırlatılan Türk fir-
malarının stand yerlerini ve ürünlerini göste-
ren broşür fuar alanında dağıtıldı. EMO Milano 
Fuar alanındaki çalışmalarının yanı sıra MTG, 
Türk makine sektörüne yönelik farkındalığı ar-
tırmak ve Türk makinelerinin prestijinin yük-
selmesine katkıda bulunmak amacıyla Milano 
şehrinin merkezi noktalarından geçen toplu 
taşıma araçlarına da “Turkish Machinery” lo-
golu ilanlar verdi. Uygulama kapsamında araç 
giydirme uygulanan 70 otobüs ve tramvay, fuar 
süresince şehir caddelerini turladı.    
Fuara MTG ve MAİB’i temsilen Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz katıldı. Ayrıca Makine Sanayii Sektör 
Platformu Üyesi derneklerden MİB’in Ekonomi 
Uzmanı Fulya Çınar Önal ve Türk Pompa ve 
Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) Genel 
Sekreteri Gökhan Türktan da üyeleri ve sek-
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törlerinin genel yapısıyla ilgili hazırlanan bilgi 
ve dokümanları MTG standında fuar ziyaretçi-
leriyle paylaştı. Çok sayıda katılımcı ve sektör 
profesyoneliyle bir araya gelen MTG heyetini, 
Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy 
ve Milano Ticaret Ataşesi M. Burak Yılmaz 
ziyaret etti. Hannover Fuarcılık temsilcileriy-
le de bir araya gelen MTG heyeti,  gelecek yıl 
düzenlenecek etkinlikler ile ilgili olarak bir 
görüşme gerçekleştirdi. Heyet ayrıca AMT 
(Association Manufacturing Technology) yetki-
lileriyle MTG’nin ABD faaliyetleri hakkında fikir 
alışverişinde bulundu. EMO Fuarının partner-
lerinden olan MİB tarafından organize edilen 
ve ticari heyet içerisinde yer alan 30 Türk ma-
kine firmasından temsilciler de standı ziyaret 
ederek MTG faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

MTG VE MİB HER PLATFORMDA TÜRK 
MAKİNECİLERİNİN SESİ OLDU
MİB Yönetim Kurulu Başkanı ve MTG Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz öncülüğün-
de EMO Milano 2015 için makine sektörünün 
farklı kollarından katılımcıların yer aldığı ti-

caret heyeti organizasyonu düzenlendi. Fuarı 
ziyaret eden ticaret heyeti yurt dışındaki mu-
hataplarıyla da bir araya gelerek fikir alışveri-
şinde bulundu. Fuar kapsamında ticaret heye-
tinin katılımıyla MİB, TİAD ve TÜYAP ev sahip-
liğinde MAKTEK Avrasya 2016 basın toplantısı 
düzenlendi. Farklı ülkelerden katılımcıların da 
ilgi gösterdiği etkinlikte, Bursa Metal İşleme 
Teknolojileri Fuarı 2015 ve Konya KONMAK 
2016 Fuarı da tanıtıldı. MTG’nin ticaret heye-
tine verdiği kokteyl sonrasında, İtalya İmalat 
Teknolojisi Sistemleri Birliği (UCIMU) temsil-
cileriyle bir araya gelindi. Bu kapsamda yeni 
arayışlar, geliştirilen ilişkiler ve yeni işbirlik-
leri üzerine görüşüldü. Yetkililer, iki ülke ara-
sında işbirliğinin artması yönünde çalışmalara 
hız verilmesi konusunda görüş birliğine vardı. 
Ayrıca fuar süresince Sevda Kayhan Yılmaz 
başkanlığında, CECIMO’nun bir çok toplantı-
sına katılan MİB yetkilileri; dünyadaki genel 
yapıyı, makine sektörünün yaşadığı değişimi 
gözlemleme fırsatı bulurken Türk makine sek-
törüyle ilgili bilgi ve gelişmeleri muhataplarıy-
la paylaştı. 
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“EMO, dünya çapında tanınan mar-
kalaşmış bir etkinlik. İki yılda bir 
düzenlenmesi fuarı cazip kılıyor. 
Beklentilerimizi karşılayan dünya 
çapında katılımcıları buluşturan, 
üretici ağırlıklı bir fuar. Fuardaki en 
büyük testereyi standımızda sergi-
ledik. Ülkemiz ve firmamız adına 
gurur kaynağı oldu. İlk kez üretti-
ğimiz bir otomatik sürme sistemi 
de müşterilerimiz tarafından ilgiyle 
karşılandı. Köklü bir kuruluş oldu-
ğumuz için belli bir müşteri port-
föyümüz var. 80’in üzerinde ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Müşterilerimiz 
bizden her fuarda bir yenilik bekli-
yor. Bizim de bu beklentiyi karşıla-
dığımızı düşünüyorum.” 

“Türkiye ve Tayvan uluslararası fuar-
larda başarılı tanıtım çalışmaları yapan 
ve bu işe ciddiyetle yaklaşan iki ülke. 
Firmaların bireysel çabalarından öte, 
sonuca, sivil toplum örgütlerinin ülke 
markalarını ve sektörelerini doğru ta-
nıtmasıyla ulaşılacağına inanıyorum. 
Yurt dışındaki pek çok fuarda başarılı 
bulduğum MTG ilanları ile karşılaştım. 
Bu başarının ardında güçlü bir organi-
zasyon olduğunu düşünüyorum.”

BORA UZ 
UZAY MAKINA
SATIŞ MÜDÜRÜ

“FARKLI 
ÜLKELERDE MTG 

İLANLARIYLA 
KARŞILAŞMAK 
GURUR VERİCİ”

“AVRUPANIN BÜYÜK 
OYUNCULARINDAN BİRİYİZ”

“MTG İLANLARI HEDEFİ VURUYOR”

“EMO Fuarına 2001 yılından bu yana katılıyo-
ruz. Fuarda punch pres, abkant pres ve giyo-
tin makas gibi ürünlerimizin tanıtımını yaptık. 
EMO’nun ziyaretçi profili daha çok profes-
yonellerden oluşuyor. Firma olarak yaptığı-
mız görüşmelerin tamamı sonuca ulaşıyor. 
Karşımızda ne istediğini bilen bir kitle var. 
Amerika, Almanya, Rusya, Çin ile Güney Asya 
ve Ortadoğu ülkelerinden pek çok ziyaretçi 
ağırladık. Ama tabii ki ağırlıklı olarak Avrupa 
ülkelerinden ziyaretçimiz oldu. Kalite açısın-
dan Avrupa ile aramızda fark kalmadı. Makine 
üretimi bir takım çalışması gibidir. Birtakım 
temel üniteler var. Bu temel ünitelerle aynı 
kalitede üretimler yapıyoruz. Makine üreti-
mi konusunda çok iyi noktalara geldik artık 
Avrupa’nın büyük oyuncularından biriyiz.” 

“Türk makine sektörü son dönemde çok iyi işler ba-
şarıyor. MTG de son dönemde yaptığı çalışmalar-
la adından sıkça söz ettiriyor. Onların söz konusu 
çalışmalarından son derece memnunuz. Çok farklı 
çok güzel projeler gerçekleştirip hem ülkemiz, hem de 
sektörümüz açısından son derece faydalı işlere imza 
atıyorlar.”

“Yurt dışı pazarlara açılmak için bu yıl EMO 
Milano’da yerimizi aldık. Fuardan beklen-
timiz; yurt dışı satış ağımızı kurabilmek ve 
temsilcilikler bulmaktı. Firmamıza gösterilen 
ilgiden memnunuz. Yeni bir firma olmamıza 
rağmen istediğimiz bağlantıları kurabildik. 
Umarım fuar sonrası bu temaslarımızı ba-
şarıyla sonlandırırız. Fuarda üretimimiz olan 
kesici takımların tanıtımını yaptık. Ağırlıklı 
olarak Rusya, Slovakya, Polonya ve Çek 
Cumhuriyeti’nden ziyaretçileri ağırladık. Ülke 
olarak zor bir dönemden geçsek de firma ola-
rak iyi durumdayız. 2016 yılında işlerimizin 
daha da açılacağını düşünüyorum.” 

“MTG, sektörümüzün yurt dışındaki sesidir. 
Özellikle ziyaretçiler, sektörümüz ve fuarlara katı-
lamayan üreticilerimizle ilgili bilgilere MTG ara-
cılığıyla ulaşabiliyor. Fuarlar özelinde hazırlanan 
hedef kitleye yönelik ilanlar da ilginin Türk maki-
necilere yönelmesine katkıda bulunuyor.”

ALPTEKIN AYDIN
MVD INAN
GENEL MÜDÜRÜ

AYKUT BALABAN
ARTI MAKINA
GENEL MÜDÜRÜ
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“Uluslararası önemi olan EMO 
Fuarına ilk kez katılıyoruz. Fuarda 
bileme makinelerimizi sergiledik. 
Bunlar genelde metal kesiminde 
kullanılan kesici takımların üre-
timi veya köreldiklerinde yeniden 
kullanımı için hizmet veren maki-
nelerdir. Üretimde 50 yılı geride 
bıraktık. Aile şirketimiz üç kuşaktır 
başarıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
İzmir’deki ana tesisimiz dışında 
Brezilya ve Rusya’da da fabrikala-
rımız var. Üretimimizin yüzde 80’ini 
150’ye yakın ülkeye ihraç ediyoruz. 
Avrupa pazarında oldukça ciddi 
müşterilerimiz var.  Milano’da dü-
zenlenen EMO Fuarı, Hannover’deki 
etkinliğe oranla daha az katılımcıyı 
bir araya getiriyor. Avrupa’nın mev-
cut piyasa durumunun da bunun 
üzerinde etkisi var.”

“Türk makinesinin tanıtımına yönelik 
başarılı çalışmalara imza atılıyor. Her 
iki haftada, dünyanın farklı bir ülkesin-
de fuara katılan bir firma olarak tanıtı-
ma gereken önemi verdiğimizi düşünü-
yorum. Sektöre kaliteli ve özel ürünler 
sunabilirsiniz ama bunları tanıtamaz-
sanız başarılı olamazsınız. Tanıtımın 
ve markalaşmanın önemini kavrayan 
MTG’ye başarılar diliyorum.”

CANSEL KEŞOĞLU 
ABM BILEME MAKINALARI 
SATIŞ YETKILISI

“MTG’NİN ETKİSİ 
TARTIŞILMAZ” “MTG’NİN ÇALIŞMALARI SÜRMELİ”

“MTG, DOĞRU STRATEJİLER 
UYGULUYOR”

“Almanya’da düzenlenen EMO’dan sonra bu 
yıl katıldığımız ikinci fuar EMO Milano oldu. 
Aslında EMO Milano’nun bu yıl sönük geçe-
ceği konuşuluyordu fakat firmamız açısından 
tam aksi oldu. Çok yararlı bir fuar geçirdik. 
Fuarda ürün portföyümüzü sergileme fırsatı 
bulduk. AB ülkelerinden katılan ziyaretçile-
rin ilgisinden çok memnun kaldık. İspanya ve 
Belçika’dan gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağır-
ladık. Gelecek yıla umutla bakıyoruz. Daha iyi 
sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki 
yıllarda da EMO Fuarına katılmaya devam 
edeceğiz.”  

“MTG’nin özellikle yurt dışı fuara yönelik çalış-
malarını yeterli buluyoruz. Türk makinecilerini 
en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni ya-
pıyorlar. Çalışmalarının hem sektörümüz, hem de 
ülkemiz açısından yararlı olduğunu düşüyorum. 
Yorulmadan ve usanmadan bu başarılı faaliyetleri 
sürdürmelerini diliyorum.”

Metal işleme makineleri sektöründe faaliyet 
gösteren dünyanın saygın firmaları yine EMO 
Fuarında buluştu. Müşterilerimizle bir araya 
gelmek, rakiplerimizin neler yaptığını görmek 
ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmek adı-
na fuarda yerimizi aldık. İtalya ve Almanya’da 
dönüşümlü gerçekleştirilen etkinliğin bir 
ülkede süreklilik kazanmasından yanayız. 
Almanya’da daha başarılı organizasyonlara 
imza atılıyor. Sektörümüzdeki Türk firmaları-
nın kalite ve fiyat açısından rekabetçiliği son 
derece yüksek. Şahinler olarak dünya devleri 
arasında yerimizi aldığımızı düşünüyorum. Şu 
an 86 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu 
sayıyı daha da artırarak, dünyanın farklı böl-
gelerindeki müşterilerimize nitelikli ürünler 
sunma gayretindeyiz.”

“MTG’nin katkısıyla Türk makinesinin bilirliği-
nin ve ürünlerimize olan talebin arttığını düşü-
nüyorum. Bu açıdan doğru stratejilerle hareket 
eden MTG’nin ilan çalışmaları sektörümüze yarar 
sağlıyor.”

CELIL BAYDAR
MBC-BAYDARLAR
GENEL MÜDÜRÜ

CÜNEYT YILMAZ
ŞAHINLER
SATIŞ YETKILISI
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“Makine, Metal İşleme ve Teknoloji 
Fuarı EMO’ya MTG’nin standında 
MİB ile birlikte POMSAD olarak ilk 
kez katıldık. 42 ülkeden 1600 fir-
manın ürünlerini sergilediği fua-
rı, 120 ülkeden 155 bin kişi ziyaret 
etti. Fuarda sanayi üretiminin her 
aşamasında kullanılan makineleri 
ve yeni teknolojileri görme fırsatı 
yakaladık. Bu denli önemli bir fuar-
da 30’dan fazla Türk firmasının da 
yer alması bizleri gururlandırdı. Söz 
konusu rakamın yıllar geçtikçe art-
masını ve ülkeler için kritik önem 
taşıyan makine üretimi konusunda 
ülkemizi temsil edecek firma sayı-
sının da çoğalmasını diliyorum.”  

“MTG’nin fuar kapsamındaki tanıtım 
çalışmaları ve Milano şehrindeki ilan 
uygulamalarını son derece başarılı bu-
luyorum. Fuar standındaki tanıtım ça-
lışmalarıyla sınırlı kalmayarak şehrin 
ana hatlarındaki otobüs ve tramvaylara 
kadar verilen ilanlarla Türk makinesi-
nin ön plana çıkartılmasını, başta fuara 
katılan firmalarımız olmak üzere genel 
olarak Türk makinesi imajı için yerinde 
bir faaliyet olarak değerlendiriyorum.” 

GÖKHAN TÜRKTAN
POMSAD
GENEL SEKRETERI

“MTG’NİN 
TANITIMLARI 

FUARLA SINIRLI 
KALMADI”

“MTG’NİN MİSYONU ÖNEMLİ”

“MTG’NİN ÇALIŞMALARI TAKDİR 
TOPLADI”

“EMO gibi sektörümüzle ilgili yurt dışında 
düzenlen fuarlara elimizden geldiğince ka-
tılmaya özen gösteriyoruz. EMO Milano’da bu 
yıl ovalama makinelerimizin tanıtımını yaptık. 
Standımızda çok sayıda potansiyel müşteriyi 
ağırladık. Rusya ve Polonya’dan gelenlerin 
yanında Afrika ülkelerinden profesyonellerin 
ilgisi de bizleri memnun etti. Firmamız 2015 
yılını iyi geçirdi. Son dönemde yurt içindeki 
ekonomik ve siyasal durum bizleri olumsuz 
yönde etkiledi.”

“MTG’yi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyo-
rum. Türk makinesinin dünyadaki prestijinin ar-
tırılması noktasında önemli bir misyon üstleniyor. 
MTG ile birlikten güç doğuyor.”

“EMO Fuarları CECIMO öncülüğünde, iki yılda 
bir düzenleniyor. Dünya çapında katılıma sah-
ne olan ve imalat teknolojilerinin geldiği son 
noktayı en güzel şekilde gözler önüne seren 
bir fuar olması nedeniyle büyük önem taşıyor. 
Makine İmalatçıları Birliğinin (MİB), CECIMO 
üyesi olması nedeniyle de EMO Fuarlarının 
Türkiye’deki tek resmi temsilcisiyiz. Bu mis-
yonla, ihracatın artırılması, yeni teknolojilerin 
gözlemlenebilmesi ve Türkiye’nin adının her 
platformda duyurulabilmesi için çeşitli faaliyet-
lerde bulunuyoruz. Fuar kapsamında CECIMO 
toplantıları haricinde, üyelerle görüşmeler, 
diğer birliklerle toplantılar yapılıyor, yeni fuar 
teklifleri alınıyor ve düzenlenen basın davetleri-
ne katılımlar sağlanıyor. EMO, 2017 ve 2019 yıl-
larında Hannover’de, bu süreci takiben de 2021 
yılında yeniden Milano’da yapılacak. Bu süreçte 
de yetkili temsilci olarak çalışmalarımıza hız 
vereceğiz.”

“EMO Milano 2015 kapsamında Türk makine 
sektörü MİB’in yanında MTG standıyla da resmi 
olarak temsil edildi. Üyelerimizle yapılan görüşme-
ler sırasında tanıtımlarla ilgili olumlu geri dönüş-
lerler aldık.”

FAHRETTIN GÖKÇÜOĞLU
GÖKÇÜOĞLU MAKINA
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

FULYA ÇINAR ÖNAL
MIB 
EKONOMI UZMANI
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“Firmamız adına başarılı bir fu-
ar geçirdiğimizi düşünüyorum. 
Yeni ürünlerimizi dünyanın farklı 
bölgelerinden gelen ziyaretçile-
rimize sergileme fırsatı bulduk. 
Türkiye’den çok sayıda firmanın 
fuarda yerini alması sevindiriciy-
di. EMO, dünyanın her bölgesin-
den ziyaretçileri çekebilen bir et-
kinlik. Hindistan’dan Amerika’ya, 
Singapur’dan Avrupa ülkelerine 
kadar farklı coğrafyalardan ziya-
retçiler standımıza geldi. Firmamız 
açısından 2015 yılı da gayet başarılı 
geçti. 2016 yılının da aynı verimlilik-
le geçeceğini umuyoruz. Bu yönde-
ki çalışmalarımıza da ara vermeden 
devam ediyoruz.” 

“MTG’nin çalışmalarını takdir ediyo-
ruz. Sektörümüzün başarısı için etkin 
bir faaliyet yürütüyor. Bu çalışmalar 
bizleri gururlandırdığı gibi Türk ma-
kine sektörüne, hedeflerine yürüdüğü 
yolda rehberlik ediyor.”

NUSRET EROĞLU
EROĞLU MAKINA 
GENEL MÜDÜRÜ

“MTG, 
REHBERLİK 

EDİYOR”

“MTG GÜVEN AŞILIYOR”

“TÜRK ÜRÜNLERİNİN MARKA 
DEĞERİNİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR”

“EMO bu yıl bizim için kritik fuarlardan biri-
siydi. Fuara gelmeden önce detaylı hazırlıklar 
yaptık. Pek çok müşterimizi fuara davet ettik. 
Yurt dışındaki bayilerimizi burada buluştur-
duk. Önceden hazırladığımız robotlu abkant 
presimizi sergilemeyi uygun bulduk. Fuardan 
temel beklentimiz, Avrupa’daki bayilerimize 
yeni ürünlerimizi tanıtabilmekti. Bu amacımı-
za ulaştığımızı düşünüyorum. İlgiden mem-
nun kaldık. Ziyaretçiler standımıza geldiğinde 
nasıl bir makine aradığının ve hangi özellik-
lere sahip bir ürünü incelemek istediğinin 
farkında. Profesyonel ziyaretçiler geliyor, bu 
da bizlerin işini kolaylaştırıyor. Üretimimizin 
yüzde 80’ini ihraç ediyoruz.

“MTG, Türk makinesini tercih edecek yabancı müş-
terilere güven aşılıyor. Türk makine sektörü hakkın-
da kendilerini bilgilendirecek, sıkıntılarını aktara-
bilecekleri bir muhatapları olmasından memnuniyet 
duyuyorlar. Tanıtım çalışmaları da son derece başa-
rılı. Özellikle geçen yıl Euroblech Fuarındaki ilan-
larını çok beğendim. EMO Milano’da da ilan ve 
tanıtım çalışmaları bizleri mutlu etti.”

“Firma olarak üretimimizin yüzde 70’ini ihraç 
ediyoruz. İhracat hedeflerimizi gerçekleştir-
me doğrultusunda parlak bir yıl geçirdiğimi-
ze inanıyorum. EMO Fuarına da uzun yıllardır 
katılıyoruz. Bu yıl katıldığımız fuardan mem-
nun ayrıldık. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden 
müşterilerimizle buluştuğumuz fuarda, po-
tansiyel müşterimizle de temas kurma şansı 
elde ettik. Makine üretiminde ülkemizin yük-
selen bir imajı var. Fiyat açısından rekabetçi, 
kalite açısından tatmin edici olmamıza kar-
şın bazı sorunları aşamadık. Tercih edilebilir 
olmamız için öncelikle erişilebilir olmamız 
gerekiyor.” 

“Kaliteli ürünlerimizi MTG’nin yürüttüğü tanı-
tım çalışmalarıyla dünyaya duyurmamız ve marka 
değerini artırmamız gerekiyor. Yükselen çizgimizi 
sürdürmek için kaliteden taviz vermeden imaj ça-
lışmalarına odaklanmalıyız. Kalitemizin yükselmesi 
kadar, yükselen kalitemizin bilinmesi de önemlidir.”

OSMAN SARIKAYA
DENER MAKINA
SATIŞ MÜDÜRÜ

RECEP TEMEL
TEMELSAN
GENEL MÜDÜR
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“Yeni girdiğimiz sektörde yeni 
bir marka yaratmaya çalışıyoruz. 
Markamızın bilinirliğini artırmak 
için de bu tür büyük fuarlara im-
kanlarımız doğrultusunda katılıyo-
ruz. Temsil ettiğimiz sektörün önde 
gelen fuarlarından olması, bu sek-
törde kalitesini kanıtlamış firmala-
rının yer alması ve teknolojik ge-
lişmeleri diğer firmalarla karşılaş-
tırma olanağı sunmasından ötürü 
EMO Fuarına  katıldık. Ürünlerimizi 
tanıtıp dünyaya kendimizi ispat et-
mek çabasındayız.” 

“Uluslararası alanda makine sektörünü 
tanıtmak için reklam çalışmaları yapıl-
ması çok sık rastladığımız bir uygulama 
değil. Bu yüzden Türk firmalarına ar-
ka çıktığı ve desteklerini esirgemediği 
için MTG’ye çok şey borçluyuz.” 

UĞUR TOSUN
TOSKAR
SATIŞ MÜDÜRÜ

“TÜRK 
MAKİNECİLERİNE 

ARKA ÇIKAN 
MTG’YE ÇOK ŞEY 

BORÇLUYUZ”

“MTG, TÜRK MAKİNESİNİ 
ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIYOR”

“TANITIMIN ÖNEMİNİ
KAVRAMALIYIZ”

“Firmamızın tanıtımında devamlılığı sağlamak, 
‘Biz de buradayız!’ demek ve yeni ürünlerimi-
zi sergilemek amacıyla EMO Fuarı’na katıldık. 
Daha önce görüştüğümüz yerli firmalar fuarla 
ilgili beklentilerimizi yükseltmememiz gerek-
tiğini söylediği halde son derece yararlı bir et-
kinlik geçirdik. İki ABD firmasıyla anlaşma aşa-
masına gelen temaslar kurduk. Dünyanın farklı 
ülkelerinden firmalarla iletişime geçebildik. 
2015 yılı firmamız adına genel ekonomik yapıya 
paralel olarak durağan geçti. Yine de son çey-
rek verileriyle biraz olsun umutlandık. Özellikle 
Rusya ve İran pazarındaki hareketlenmelerle 
ekonomik açıdan eski seviyeye döndüğümüzü 
söyleyebilirim. 68 ülkeye bayilerimiz aracılığıy-
la ihracat yapıyoruz. Aldığımız geri dönüşlerden 
memnunuz. Türk makinelerinin kalite bakımın-
dan çağ atladığını düşünüyorum.”

“MTG’nin reklam ve tanıtım çalışmaları, Türk maki-
nesini uluslararası platforma taşımada maddi ve ma-
nevi olarak çok büyük katkı sunuyor. Tüm önemli fuar-
larda Türk makinecilerinin yanında olan ve destekle-
rini esirgemeyen MTG mensuplarına teşekkür ederiz.”  

“Geçmiş yıllarda düzenlenen fuarlara kıyas-
la bu etkinliğin daha fazla katılımcı çektiğini 
gözlemledim. Fuar ziyaretçilerini de nitelik 
bakımından profesyonel buldum. EMO, ülke-
mizden alanında kendini kanıtlamış önemli 
firmaların prestijlerini artırmak için katıldığı 
bir organizasyon. Firmamız açısından yararlı 
bir fuar geçirdik. Yurt dışı fuarlarda yer al-
manın önemine inanıyoruz. Fakat yurt dışı 
fuar teşvikleri konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. 
Firmalarımız için sürecin kolaylaştırılması 
gerekiyor.”

“Farkındalığı artırmaya yönelik başarılı çalışmalar 
yürütüldüğü takdirde bunun üreticilere katkısı bü-
yük oluyor. Türk makinesinin gücünü daha fazla 
gösterebilmek için uluslararası alandaki tanıtım 
çalışmalarının yaygınlaştırılması ve ayrılan bütçe-
lerin artırılması gerektiğini düşünüyorum.”

SEMIH KAR
KARMETAL
SATIŞ MÜDÜRÜ

TURGAY ELMAS
DIRINLER MAKINA
SATIŞ YETKILISI
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AĞAÇ İŞLEME SEKTÖRÜ 
İSTANBUL’DA BULUŞTU
AİMSAD’ın desteğiyle düzenlenen Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, 
El Aletleri Fuarı, 10-14 Ekim tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 
gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez Ağaç İşleme Makine 
ve Yan Sanayisi İş Adamları 
Derneğinin (AİMSAD) işbirliğiyle 
gerçekleştirilen fuarla ülke ekono-
misinin yanı sıra makine ve mobil-

ya sektörlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. 
1988 yılından itibaren Ağaç İşleme Makinesi, 

1997 yılından itibaren de İNTERMOB’un dü-
zenlenmesiyle bölgede vazgeçilmez bir ticaret 
merkezi haline gelen fuarlar; ağaç işleme ma-
kineleri, mobilya ve orman ürünleri endüstri-
lerini bu yıl ilk kez REED-TÜYAP ile AİMSAD 
arasında yapılan işbirliği anlaşmasıyla bir 
araya getirdi. 28 yıldır istikrarlı bir biçimde 
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büyüyen Ağaç İşleme Makinesi ve 18 yıldır bu 
fuar ile birlikte gerçekleştirilen ve mobilya yan 
sanayisinin uluslararası pazarlara açılan ka-
pısı olan İNTERMOB Fuarı, yarattığı sektörel 
güç birliği sayesinde 100’den fazla ülkeden 65 
binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Söz konusu 
fuarlara 30’un üzerinde ülkeden 900’e yakın 
firma ve firma temsilciliği katıldı. 
Ayrıca katılımcı firmalara yeni pazarlar ve 
müşteriler kazandırmak adına tüm yıl boyunca 
sürdürülen alım heyeti programı kapsamında 
27 ülkeden 621 profesyonel ziyaretçi de çeşitli 
temaslarda bulundu. Dünyanın lider üretici-
lerini, karar alma konusunda yetkili alıcılarla 
buluşturan fuarlarda yabancı ziyaretçi oranı-
nın yüzde 14-15 düzeyinde olduğu ifade edil-
di. Önümüzde beş yıl içinde bu rakamın yüzde 
30’u üzerine çıkarılması amaçlanıyor. 

SEKTÖREL ÜRETİM YÜZDE 200 ARTTI
Anadolu’da orman ve ahşabın kullanım alanı-
nın yoğun olduğu bölgelerdeki el sanatları iş-
çiliğinden zamanla bir sanayi haline dönüşen 
ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü, 
geçmişten getirdiği tecrübeyi teknolojiyle bir-
leştirerek yıllar içinde büyüdü. Sektör, son 15 
yıllık dönemde üretimini yüzde 200, ihracatını 
yüzde 760, ithalatını ise yüzde 370 oranında 
artıran bir başarı grafiği çizdi. Ağaç işleme 
makineleri üretimi 2000 yılında 59 milyon 

dolar seviyesindeyken 2014 yılı sonu itiba-
rıyla 190 milyon dolara ulaştı ve sektör 15 yıl 
içinde yüzde 200 büyüdü. Sektör, 2000 yılında 
toplam 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti-
rirken, 2014 yılı sonunda ihracatını 83 milyon 
dolara yükseltti. 2014 yılında dünya genelinde 
toplam 7,1 milyar dolara ulaşan ihracat için-
de Türkiye, 2013 yılında 96 milyon dolarla 11. 
sırada, Avrupa ülkeleri arasındaysa yedinci 
sırada yer aldı. 

“DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE MAKİNE 
İHRAÇ EDİYORUZ”
Fuarın açılışında konuşan AİMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol; üretici, ih-
racatçı ve ithalatçılardan oluşan sektörün tüm 
paydaşlarını tek bir çatı altında bir araya ge-
tirerek sektörün tek temsilcisi haline gelmeyi 
amaçladıklarını belirtti. Ağaç işleme makine-
leri sektörünün sadece iç pazara değil dünya-
nın birçok ülkesine makine satar hale geldiğini 
açıklayan Erol, 2014 yılında yaklaşık 190 mil-
yon dolar olarak gerçekleşen sektördeki üre-
tim değerinin 2015 sonu itibarıyla 210 milyon 
dolar olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.  
Erol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün ağaç iş-
leme makineleri ve yan sanayisi sektörü, bün-
yesinde faaliyet gösteren 300 firma ile yaklaşık 
10 bin kişiye istihdam sağlıyor. Daha iyi nok-
talara geleceğine olan tam inancımızla sek-
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törün 2023 hedeflerine yönelik çıtayı yüksek 
tutuyoruz. 2023’te sektör olarak üretimimizin 
300 milyon dolarlık değere, ihracatımızın ise 
150 milyon dolarlık iş hacmine ulaşabileceği-
ne inanıyoruz.” Sektörün 2014 yılı sonunu 293 
milyon dolarlık yurt içi satış rakamıyla kapattı-
ğına da vurgu yapan Mustafa Sabri Erol, buna 
göre sektörün 2000 yılından 2014 yılı sonuna 
kadar yurt içi satışlarını yüzde 230 oranında 
artırmış olduğunu belirtti. Sektörün kendi ge-
lişimine bağlı olarak ana sanayisi konumun-
daki mobilya sektörüne de önemli bir katma 
değer yarattığını ifade eden Erol, “Ağaç işleme 

makineleri iç pazarda ana sektörü konumun-
daki mobilyanın makine ihtiyacına cevap verdi 
ve bir anlamda onun gelişimine itici güç oldu. 
Ağaç işleme makineleri sektörü, Orta Anadolu 
İhracatçı Birlikleri (OAİB) Mobilya Sektörü 
Raporuna göre 2013 yılında 19 milyar dolar-
lık üretim gerçekleştiren mobilya sektörüne, 
294 milyon dolarlık makine satışıyla önemli bir 
katma değer sağladı” dedi. Uluslararası Ağaç 
İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri 
ve İNTERMOB kapsamında sektörün geleceği-
ni ilgilendiren konularda çeşitli forum ve pa-
neller de gerçekleştirildi.

184

EKİMGÜNDEM



“Ünalsan olarak makinelerimiz bu 
yıl yurt dışından daha fazla rağbet 
görüyor. Proje bazlı ihracat yapı-
yoruz. Bu yılki fuarda beklediğimi-
zin üstünde bir ilgi gördük ve ticari 
anlamda güzel ilişkiler kurduk. Yurt 
içi pazarda, son dönemdeki siyasi 
belirsizlik ve ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle olumsuzluklar yaşadık 
fakat bu durum ihracatımızı etki-
lemedi. Gümrük işlemleri ve ticari 
prosedürlerse ihracatta zorlanma-
mıza neden oluyor. Ağırlıklı olarak 
Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu 
ülkelerine ihracat yapıyoruz. 
Makine üretiminde kat ettiğimiz 
mesafe sayesinde Avrupa standart-
larını yakaladık.”

ABDURRAHIM AKTAŞ
ÜNALSAN
TEKNIK MÜDÜRÜ

“MAKİNE 
İHRACATIMIZ 

GELİŞMELERDEN 
OLUMSUZ 

ETKİLENMEDİ”

“İHRACATINI ARTIRMAK 
İSTEYEN FİRMALAR FIRSATLARI 

DEĞERLENDİRMELİ”

“FUARA İLGİ ARTIYOR”

“Ağaç işleme sektöründe 35 yıldır üretim ya-
pan bir aile firmasıyız. Mevcut müşterileri-
mizle bir araya gelmek ve ihracat ağımızı ge-
nişletmek için fuarda yerimizi aldık. Katılımcı 
ve ziyaretçi sayısı bakımında fuarda her yıl 
gözle görülür bir artış söz konusu. Hedef pa-
zarlarımız arasında; Kuzey Afrika, Balkan ve 
Ortadoğu ülkeleri bulunuyor. 2015 genel an-
lamda ihracat ve yurt içi satış açısından çok 
olumlu geçmedi. Ülkemizdeki seçim ortamı 
ve komşu ülkelerdeki siyasal istikrarsızlıklar 
nedeniyle küçülme yoluna gittik. Sektörümüz 
göz önüne alındığında Avrupa standartlarını 
yakalamış ve bu ülkelerdeki köklü kuruluş-
larla rahatlıkla rekabet edebilecek düzeyde 
firmalarımız olduğu kanaatindeyim.”

“Fuar sürekli gelişiyor. Yurt dışından gelen zi-
yaretçilerin de bu fikirde olduğunu düşünüyo-
rum. Katılımcı sayısı ve ziyaretçi niteliği bakı-
mından da bu yılki organizasyonu son derece 
başarılı buldum. Yurt içi pazar kadar, yurt dı-
şına da önem veriyor, komşu ülkelere ihracat 
yapıyoruz. 2015 yılının ilk altı ayı beklentileri-
miz doğrultusunda geçti. Haziran ayından iti-
baren seçim sonrası oluşan belirsizlik firma-
mızı olumsuz etkiledi. Bu fuar her yıl yapıldığı 
için firmalar yeni teknolojileri sergilemekten 
ziyade yeni pazar arayışına yöneliyor.”

BARIŞ ÜNVER
ÜNVER MAKINA
IMALAT SORUMLUSU 

ERGÜN ÜNVER
MKT MAKINA
SATIŞ TEMSILCISI
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“Fuara gösterilen ilginin her geçen 
yıl biraz daha azaldığını gözlemli-
yorum. Her yıl düzenlen bir fuar ol-
duğu için firmaların makinelerinde 
yeni teknolojilere yer veremedikle-
rini düşünüyorum. Bu yüzden yal-
nızca makinelerin şekli değişiyor. 
Bu tür fuarlar yurt dışında iki yılda 
bir gerçekleştiriliyor. Firmamız üç 
yıldır üretim yapıyor. Bu tür organi-
zasyonların yeni pazarlara açılmak 
adına etkili olduğunu düşünüyorum. 
2015 yılı firmamız adına verimli 
geçti. 2016 yılının da planlarımız 
doğrultusunda geçeceğine inanıyo-
ruz. Türk makine sektöründe kalite 
anlamında belirgin bir ilerleme ol-
duğu herkes tarafından fark edile-
biliyor. Sektörümüzde dünya stan-
dartlarında kaliteli üretim yapan 
firmalarımız bulunuyor. Sektörel 
derneklerimizle birlikte hareket 
ederek Türk makinesinin geldiği 
noktayı uluslararası platformda du-
yurmamız gerekiyor.”

MUSTAFA EREN HANTUMANLI
KONYA KESICI TAKIM BILEME
ULUSLARARASI SATIŞ 
SORUMLUSU

“SEKTÖREL 
DERNEKLERLE 

BİRLİKTE 
HAREKET 

ETMELİYİZ”

“FIRSATLAR SUNAN BİR FUAR”

“AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ 
SEKTÖRÜ GELİŞİYOR”

“Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici 
Takımlar, El Aletleri Fuarı her geçen yıl daha 
da gelişen bir organizasyon. Seçimler nede-
niyle siyasi belirsizliğin, kararsız yatırımcıları 
karar alma tereddütte bıraktığı fuar, sanayici 
yatırımcılar açısından ise tam bir fırsat haline 
geldi. Müşterilerimiz yüksek teknolojili yeni 
makineleri, artan euro/dolar kurlarına rağ-
men fuar avantajlarıyla ithal ürünlerden da-
ha uygun fiyatlara temin etmiş oldu. Fuarda, 
İtalyan çözüm ortaklarımızla birlikte ürettiği-
miz MP 120 önden yüklemeli altı plakaya ka-
dar kesim yapan panel ebatlama makinemiz, 
MP 120 A aynı makinemizin asansörlü ver-
siyonu MP 70R 3 plaka kapsateli önden yük-
lemeli panel ebatlama makinemiz, PUR tut-
kal hazneli Novaband 9 OGS otomatik kenar 
bantlama makinemiz ve Naviga X360 robotik 
rounder üniteli endüstriyel kenar bantlama 
makinelerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. 
Ekonomimizin tüm olumsuzluklara rağmen 
yüzde 3 büyüme gerçekleştirdiği bu dönemde, 
fuarın gördüğü ilginin beklentilerimizin üze-
rinde olması bizleri sevindirdi.”

“Fuar sayesinde mevcut müşterimizle olan 
ilişkilerimizi ilerletme fırsatı bulduk. Bu yıl 
yurt dışından gelen ziyaretçilerin de ağır-
lıkta olduğunu gözlemledim. 2015 yılının ilk 
altı ayına kıyasla içinde bulunduğumuz bu 
dönemde yurt içi pazarında bir gerileme söz 
konusu. Özellikle komşu ülkeler hedef pa-
zarlarımızı oluşturuyor. 10’dan fazla ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Türk makine sanayisi her 
geçen yıl gelişmeye devam ediyor ve ağaç iş-
leme makineleri sektöründe faaliyet gösteren 
pek çok firma kalitesini her geçen gün biraz 
daha artırıyor.”

FAZIL BARAN ERDOĞAN
TÖRK MAKINE YÖNETICISI

MEVLÜT DINÇ
DINÇMAK
FIRMA SAHIBI

186

EKİMGÜNDEM



“Genel anlamda geçen yılla kıyas-
landığında durgun bir fuar geçirdik. 
Proje odaklı çalışan bir firma olarak 
bu tür organizasyonlarda, müşteri-
lere vakit ayırmanız gerekiyor. Fuar 
hafta sonu başladığı ve ziyaretçi 
sayısı yoğun olduğu için müşteri-
lerle birebir temas kurmakta sıkın-
tılar yaşadık. Ülkemizdeki fuarların 
Avrupa’dakilerin formatına uyarlan-
ması gerekiyor. Bu kapsamda fuar 
sürelerinin çok uzun olduğunu dü-
şünüyorum. 25’in üzerinde ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyoruz. Gelecek 
yıllarda Afrika ve Güney Amerika 
pazarlarına da açılmayı hedefliyo-
ruz. Ülkemizde son 15 yılda makine 
sanayisinde çok büyük gelişmeler 
yaşandı. Uluslararası fuarlarda ser-
gilenen makinelerin Türk makinesi 
olduğuna çoğu zaman inanmıyorlar. 
Son beş-altı yıldaysa kalitemizi tes-
cillediğimizi düşünüyorum.”

NEZIH ÜSTÜNKARLI
ÜSTÜNKARLI
GENEL MÜDÜRÜ

“TÜRK 
MAKİNESİNİN 

KALİTESİ 
TESCİLLENDİ”

“DEVLET DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

“TÜRK MAKİNELERİNİN KALİTESİ 
AVRUPA STANDARTLARININ 

ÜSTÜNDE”

“Geçen yıllara oranla ziyaretçi katılımının bir 
hayli azaldığını gözlemledim. Yurt içi pazar bi-
zim açımızdan bu yıl çok verimli değildi. Yurt 
dışı pazarlardaysa istikrarımızı sürdürdük. 
Rusya, Ukrayna, Afrika ve Balkan ülkeleri ol-
mak üzere 16 ülkeye ağaç işleme makineleri 
ihraç ediyoruz. Sektörde teknolojik olarak bü-
yük gelişmeler yaşanıyor. Makine üreticileri-
nin ihracatla ilgili problemleri olduğunu dü-
şünüyorum. Devletin bu konuda yeteri kadar 
destek vermemesi ve prosedürlerin zorlayıcı 
olması firmaların ihracat potansiyelini düşü-
rüyor. Komşu ülkelerdeki siyasal iktidarsızlık 
da bu durumu etkiliyor. İran ve Azerbaycan 
ile ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz fakat 
siyasi belirsizlik nedeniyle sonuç alamıyoruz.”

“Katılımcı sayısı ve niteliği bakımından fua-
rı başarılı buldum. Potansiyel müşterilerle 
temas kurma adına verimli bir çalışma yü-
rüttük. Bu yılı hedeflerimiz doğrultusunda 
başarılı geçirdik. Firmamızın hedef pazarları 
Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Makine imalat 
sanayisi alanında Avrupa standartlarının üs-
tünde olduğumuzu düşünüyorum. Makel ola-
rak ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz. Ar-
Ge’ye yatırımı çok önemsiyor ve bu kapsamda 
firmalara daha fazla destek verilmesi gerek-
tiğine inanıyorum. Sektörümüz hedeflerine 
Ar-Ge’ye daha fazla odaklanarak ulaşacaktır.”

RASIM GENÇTIR
FIMAKSAN
FIRMA YÖNETICISI

SAMI TARLABAŞI
MAKEL
YÖNETIM KURULU BAŞKANI
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TÜRKİYE’NİN İLK “İŞ VE İSTİF 
MAKİNALARI KİRALAMA 
ZİRVESİ” DÜZENLENDİ
Makine Tanıtım Grubunun (MTG) desteğiyle İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları 
Derneği (İSDER) tarafından Türkiye’nin ilk “İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi” 
gerçekleştirildi.

ISDER tarafından 13 Ekim tarihinde 
İstanbul’da organize edilen, kiralama 
dünyasına yön veren temsilcilerin bir 
araya geldiği zirvede, 300’e yakın üst 
düzey isim tecrübelerini aktardı. Zirve; 

forklift, personel yükseltici, mobil vinç, kule 
vinç, iş makineleri, kompresör, jeneratör ala-
nındaki sektör katılımcılarıyla yatırımcıları, 
kiralama yapan profesyonellerini, firma sa-
hiplerini, karar vericileri Avrupa’dan ve dün-
yadan davet edilen yöneticilerle aynı platform-
da buluşturdu. Zirvenin açılış konuşmasını 
yapan İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Akbaytogan, kiralama sektörünün önünün 
açık olduğunu kaydederek, “Sektörümüzde 
kiralama kavramı daha gelişme sürecindedir. 
Kiralama satın alma gibi durağan değildir. 
Ekonomik göstergeler negatif dahi olsa kira-
lamanın önü açıktır” dedi. Ender Akbaytogan, 
İSDER’in 2006 yılında kurulduğunu hatırla-
tarak 57 üyeyle sektörün yüzde 70’ini tem-
sil ettiklerini kaydetti. İSDER olarak Avrupa 
İstifleme Makinaları Federasyonu (FEM) 
Yürütme Kurulu Üyesi olduklarını da ifade 
eden Akbaytogan şöyle konuştu: “İstif maki-
neleri sektöründe ülkemiz Avrupa’nın altıncı 
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büyük pazarıdır, 2014 yılında yüzde 14’lük bü-
yüme gösterdi. 13 bin 450 adet sipariş içinden 
12 bin 500’ü kullanıcıya iletildi. 2015 yılı pazar 
beklentimiz ise maalesef yüzde 10 civarında 
gerileme olacağı yönündedir. Yine de 2020 yı-
lına doğru Avrupa’daki konumumuzu daha da 
güçlendireceğimize inanıyoruz. Sektörümüzde 
kiralama kavramı daha gelişme sürecindedir, 
kiralama satın alma gibi durağan değildir, 
ekonomik göstergeler negatif dahi olsa kirala-
manın önü açıktır.”

YILLIK YÜZDE 30 BÜYÜME 
Zirvenin açılış panelinde ise aralarında Per 
Lundquist (European Rental Association-
Avrupa Kiralama Birliği), Rupert Craven 
(Ritchie Bros-İngiltere ve İrlanda Direktörü), 
ABD’den Fred Bratman (United Rentals 

Başkan Yardımcısı)  ve Romina Vanzi 
(IPAFInternational Powered Access Federation 
Bölge Direktörü) ve TOKKDER Genel Başkanı 
Leaseplan Genel Müdürü Türkay Oktay’ın da 
bulunduğu Avrupa’da ve dünyada kiralama 
sektörünün önde gelen isimlerinden 24 konuş-
macı katılımcıları bilgilendirdi. Panelde konu-
şan İSDER Kiralama Komitesi Başkanı Özgür 
Pala, Türkiye’de iş ve istif makinesi kiralan-
ması konusunda 1453 firmanın faaliyet gös-
terdiğini ve 15 bin çalışanın istihdam edildiğini 
söyledi. Pala kiralama sektörünün gelecek 10 
yılda yüzde 300 büyüyeceğini öngördüklerini 
belirterek şöyle dedi: “2024’teki ciromuzu 2,4 
milyar dolar olarak hedefliyoruz. Şu anda 800 
milyon dolar olan yıllık kiralama cirosu ortala-
ma yüzde 30 büyüme potansiyeline sahip.” 

AVRUPA’DA İYİLEŞME BAŞLADI
Avrupa Kiralama Birliği (ERA) adına konuşan 
Per Lundquist ise 5 bin üyelerinin olduğunu 
vurgulayarak, “İnşaat alanında Avrupa’da 2014 
yılında makine satışları dahilinde bir iyileşme 
görüldü. Kiralama piyasası 2014’ten itibaren 
belirli bir büyüme seviyesine ulaştı. Bu du-
rumun önümüzdeki yıllarda Avrupa ülkele-
rinde artarak devam edeceğini düşünüyoruz. 
Kiralama pazarı doygun değil. 2017 yılında ki-
ralama sektöründe daha dikkat çekici bir bü-
yüme olacak ve filolarımızın sayısını artırarak 
yenileyeceğiz” diye konuştu. ABD’den United 
Rentals Başkan Yardımcısı Fred Bratman da 
konuşmasında Türkiye’de kiralama sektörü-
nün henüz genç olduğunu bunun bir avantaj 
olabileceğini kaydetti. Bratman, kiralamada 
fiyat tercihinin tek başına belirleyici olmadığını 
ifade ederek, “Kiralanan makinenin arızasının 
hızlı tamir edilip edilmemesi, iş bitiminde ma-
kinenin sahadan hızlı çıkarılıp çıkarılmaması, 
lojistik destek ve doğru faturalama kiralama 
sektöründe belirleyici etkenlerdir” dedi.

“Ender Akbaytogan: 
İstif makineleri 

sektöründe ülkemiz 
Avrupa’nın altıncı 
büyük pazarıdır. 

Sektör, 2014 yılında 
yüzde 14’lük büyüme 

gösterdi.”

Ender AKBAYTOGAN
İSDER Yönetim Kurulu Başkanı
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MAKFED İŞBAŞI YAPTI
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun Olağan 1. Genel Kurulu 17 Ekim’de 
Ankara’da gerçekleştirildi. MAKFED’in, 2017 Kasım’ına kadar görev yapacak ilk dönem 
yönetimi belirlendi.

Sektörün öncelikleri doğrultu-
sunda politikalar geliştirmek 
amacıyla 2014 yılında makine 
imalat sektöründeki 14 ku-
rucu derneğin tepe örgütü 

olarak kurulan Makine İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu (MAKFED), 
17 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği 1. 
Olağan Genel Kurul toplantısında ilk dö-
nem Yönetim Kurulunu seçti. Yönetim, 
genel kurulun hemen ardından topla-
narak görev dağılımını yaptı. 2017 yılı-
na kadar görev yapacak olan MAKFED 
Yönetim Kuruluna Adnan Dalgakıran 

başkanlık edecek; yardımcılığını Kutlu 
Karavelioğlu, Sayman Üyeliğini Önder 
Bülbüloğlu üstlenecek. 
Türk sanayisinin rekabet gücünü ar-
tırmak ve sürekli kılmak için makine 
imalat sektörünün her kesimi ve ilgi-
li kurumlarla işbirliği içinde, sektörün 
öncelikleri doğrultusunda politikalar 
geliştirmek, bunları gerçekleştirecek 
altyapı ve araçları oluşturmaya kat-
kı sağlamak, sektörel örgütlerin fa-
aliyetlerini destekleyerek dayanışma 
ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü 
rol oynamak amacıyla; 2014 yılında 14 

derneğin bir araya gelmesiyle kurulan 
MAKFED’in üye sayısı 16’ya ulaştı. Üye 
dernek temsilcilerinin katılımıyla fede-
rasyonun Ankara’daki merkez binasında 
gerçekleştirilen MAKFED Genel Kurul 
Toplantısında açılış konuşmasını Kurucu 
Başkan Kutlu Karavelioğlu yaptı. 1. 
Olağan Genel Kurula Türk makine sek-
törünün örgütlenmesindeki son eksiğin 
de tamamlandığı gün olması bakımından 
tarihsel bir önem atfettiğini söyleyerek 
sözlerine başlayan Kutlu Karavelioğlu, 
açılış konuşmasında MAKFED’in 10 yı-
la yaklaşan  kuruluş öyküsünü özetle-
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di. Federasyonun, sektörün en üst düzeydeki 
temsilcisi olma misyonuna uygun bir yapılan-
ma ile aynı MAİB, MTG ve MSSP’de gerçekleş-
tirildiği gibi, dikkatle ve iyi planlanmış, sabırla 
yürütülmüş bir hazırlık süreci sonunda haya-
ta geçirildiğini ifade eden Kutlu Karavelioğlu, 
emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuş-
malarının ardından divan kurulu belirlenerek 
genel kurul kapsamındaki gündem maddeleri 
sırasıyla ele alındı. MAKFED’in ORGALIME’da 
temsili görevi ile de vazifelendirilen Kutlu 
Karavelioğlu’nun 11 aylık faaliyetlere dair 
raporunun ardından, Divan Başkanı Hasan 
Büyükdede, kuruluş tarihi olan 28 Kasım’dan 

itibaren yapılan işlerin çokluğu ve öneminin 
Yönetimin geçici bir yönetim gibi süreçleri 
beklemek yerine, fiilen görev yaptığının ifadesi 
olduğunun altını çizerek hukuki bir zorunluluk 
olmamasına rağnem ibralarında yarar gördü-
ğünü belirtti. Yönetim Kurulu, kuruluş dönemi 
faaliyetlerinden ibra edildi; bütçe ve mali tab-
loları onaylandı. 16 üye derneğin üçer delege 
ile oluşturduğu genel kurul, tek liste ile gidi-
len seçimin neticesinde 2017 yılına kadar gö-
rev yapacak birinci dönem yönetim ve denetim 
kurullarını belirledi. Dokuz asil ve yedi yedek 
üyenin seçildiği Yönetim Kurulunda dernekle-
rin tamamı görev üstlenmiş oldu.

Adnan DALGAKIRAN
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı

Kutlu KARAVELIOĞLU
MAKFED Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

• Adnan Dalgakıran, 
Başkan (MİB) 

• Kutlu Karavelioğlu, 
Başkan Yardımcısı 
(POMSAD)

• Önder Bülbüloğlu,  
Sayman (TEVİD)

• Adil Nalbant (TEMSAD)
• Ali Eren (KBSB)
• Halil Tamer Öztoygar 

(İMDER)
• Hüseyin Semerci 

(PAGDER)
• Mehmet Sefa Targıt 

(AYSAD)
• Şenol Önal 

(TARMAKBİR)
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Seçimin ardından, Yönetim Kurulu 
adına bir teşekkür konuşması yapan 
Adnan Dalgakıran tek çatı altında sek-
törel bütünleşmeyi sağlama yolun-
da tarihi bir adım atıldığını belirterek, 
Türk makine sektörünü temsil eden 
MAKFED’in üye dernekler vasıtasıyla 
Avrupa Birliği Federasyonlarında da 
önemli bir lobi gücüne sahip olduğu-
nun altını çizdi ve özetle şunları söyledi: 
“Federasyonumuz yedi yılı bulan yoğun 
bir hazırlık sürecinin ardından 2014’ün 
sonunda kuruldu. Bugün makine imalat 
sektörünün büyük bölümünü kapsayan 
16 sektör derneğinin katılımıyla, tek çatı 
altında sektörel bütünleşmeyi sağlama 
yolunda tarihi bir adım attık. 20 alt sek-
törden kendi segmentlerinde en büyük 
1450 firmayı temsil eden bu dernekle-
rin işbirliğiyle, faaliyetlerimize makine 
imalat sanayisiyle ilgili tüm politika ve 
uygulamaların belirlenmesinde etkin 
rol üstlenmek üzere yön vereceğiz. 
MAKFED olarak makine imalat sektö-
rünün toplam kalite, Ar-Ge ve inovas-
yon konularında uluslararası rekabete 
uygun bir yapıya kavuşmasını sağlamak 
ve sektörün, diğer yan sektörlerle bera-
ber kalkınmasına katkıda bulunmak en 

önemli hedefimiz. MAKFED ve üyeleri 19 
AB Federasyonunda Türk makine sek-
törünü temsil ediyor, bu çok önemli bir 
lobi gücüdür.” 
MAKFED Genel Kurulu, federasyonun 
kurucu üyelerine teşekkür plaketi ve-
rilmesi ve MİB tarafından ikram edi-

len öğle yemeğinin ardından sona erdi. 
Genel Kurulun ardından toplanan seçil-
miş Yönetim Kurulu kendi arasında gö-
rev bölümü yaparak başkanlığa Adnan 
Dalgakıran’ı, Başkan Yardımcılığına 
Kutlu Karavelioğlu’nu, Saymanlığa da 
Önder Bülbüloğlu’nu getirdi.

MAKFED Kurucu Üyeleri
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TÜRK VE ALMAN SANAYİCİLER 
TEKNOLOJİ FORUMLARININ 

İKİNCİSİNDE BULUŞTU
MTG’nin tarafından düzenlenen ‘Teknonoji Forumları’nın ikincisi Bursa’da gerçekleştirildi. 

Makine Tanıtım Grubu 
(MTG) tarafından düzenli 
hale getirilmesi amaç-
lanan ve ilki 2014 yılında 
Konya’da gerçekleşen 

Teknoloji Forumu’nun ikincisi, MTG ön-
derliğinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) desteğiyle 20 Ekim’de Bursa’da 
düzenlendi. Forum’da Türk firmala-
rı, Saksonya Makine İnovasyon Birliği 

(VEMAS), Saksonya Ekonomi Bakanlığı 
Kalkınma Ajansı temsilcileri ile buluş-
tu. Etkinliğe 13 Türk ve 12 VEMAS üyesi 
Alman firması katıldı.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNİ FİRMA 
ZİYARETLERİ İZLEDİ
MTG Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Ağrikli ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Şakir Umutkan’ın konuşmalarıyla başla-

yan etkinlik VEMAS temsilcileri tarafın-
dan katılımcılara tedarik sanayisinde son 
teknolojik gelişmelerle ilgili yapılan su-
numlarla devam etti. Forum kapsamında 
Türk ve Alman firma temsilcileri ikili iş 
görüşmelerinde de bulundu. Etkinlik kap-
samında VEMAS ve Saksonya Ekonomi 
Bakanlığı Kalkınma Ajansı temsilcileri, 
MTG’nin organize ettiği gezi çerçevesinde 
Türk firmalarının tesislerini ziyaret etti.
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Metal işleme sektöründe dünyanın önde gelen 
fuarlarından biri kabul edilen Blechexpo’ya 
katılan MTG’nin tanıtım çalışmaları hayranlık 
uyandırdı. Stuttgart’ın farklı noktalarında yer 
alan ilanlar, Türk makine sektörüne dönük 
farkındalığı artırırken, üreticilerimizi dünyaya 
daha da yakınlaştırdı.
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Almanya’nın Stuttgart kentinde 3-6 
Kasım tarihleri arasında 13’ncü 
kez düzenlenen Blechexpo 
Fuarına katılan Makine Tanıtım 
Grubu (MTG), fuar alanı ve 

Stuttgart şehir merkezindeki önemli noktalara 
verdiği ilanlarla Türk makinesi algısının güç-
lendirilmesine katkıda bulundu.
İki yılda bir düzenlenen Blechexpo Fuarına bu 
yıl 36 ülkeden 1234 firma katıldı. MTG, 38 bin 
kişinin ziyaret ettiği fuarın 3’üncü holündeki 
30 metrekarelik stantta, fuar katılımcılarını 
ve ziyaretçileri Türk makine sektörü hakkın-
da bilgilendirdi. MTG ayrıca Türk makinesinin 
görünürlüğünü artırmak için fuar girişiyle fu-
ar alanındaki pankartlar ve boardlara, şehir 
merkezinde çalışan 10 otobüs ve 10 tramva-
ya, fuar gazetesine, fuarla eş zamanlı olarak 
Almanya’da yayınlanan sektörel dergilere; 
“We’re Highly Qualified And Standardized”, 
“We’re Closer Than You Think”, “We’re Young 
And Dynamic!” ve “We Have Entrepreneurial 
Spirit” sloganları çerçevesinde tasarlanan 
“Turkish Machinery” imzalı çok sayıda reklam 
verdi. Makine İhracatçıları Birliğinin (MAİB) 

Turquality projesi kapsamında hazırlatılan ma-
kine ekinin yer aldığı 3 Kasım tarihli Die Welt 
gazetesi de fuarın ilk günü katılımcı firmalara 
dağıtıldı. Fuarda ziyaretçileri, katılımcı Türk 
firmalarına yönlendirebilmek amacıyla stant 
yerlerini ve ürünlerini gösteren bir broşür de 
hazırlandı.

FUARDA 27 TÜRK FIRMASI YER ALDI
Yabancı ve Türk katılımcılarla ziyaretçilerin 
beğenisini kazanan tanıtım faaliyetleri, fu-
ar süresince, Türk makine sektörünün metal 
işleme sektöründeki üretim gücü ve kalite-
sine vurgu yaptı. MTG standında Türk maki-
ne sektörünü tanıtan multivizyon, İngilizce 
ve Almanca olarak sürekli gösterildi. Bu yılki 
Blechexpo Fuarına Türkiye’den 27 firma ka-
tılırken, firma sayısı bakımından Türkiye 36 
ülke arasında dördüncü sırada yer aldı. MTG 
standında Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 
üyesi firmalara ait bilgiler içeren katalog, CD 
ve USB bellek dağıtıldı. Fuara MTG Uzmanı 
Aydan Işıl Aydın ve Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri (OAİB) İhracat Uygulamaları Şubesi 
Şefi Özlem Yıldız Karaca katıldı. Fuara kendi 
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firması ile katılan MTG Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Almanya Sorumlusu Sevda Kayhan Yılmaz 
da MTG’nin çalışmalarına fuar süresince des-
tek verdi. Ayrıca Makine İmalatçıları Birliği 
(MİB), Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri 
Derneği (ENOSAD) ve Akışkan Gücü Derneği 
(AKDER), temsilcileri de MTG standında fuar 
ziyaretçilerine sektörleri ve üyeleri hakkında 
bilgilendirdi. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı da MTG tem-
silcileriyle fuar süresince Türk firmalarının 
standlarını ziyaret ederek çeşitli görüşmeler 
gerçekleştirdi.

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ EL ELE 
VERMELİ”
MTG’nin çalışmalarıyla ilgili görüşlerini ak-
taran Sevda Kayhan Yılmaz, MTG’nin gücünü 
üyelerinden aldığını vurgulayarak Blechexpo 
gibi uluslararası etkinliklerde birlikte hare-
ket etmenin önemine değindi. Türk makine 
üreticilerinin, MTG ile daha yakın ilişkiler 
geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Sevda 
Kayhan Yılmaz, “Üreticilerimizin katılımıyla 
mesajımızı daha güçlü verebiliriz” dedi. Sevda 
Kayhan Yılmaz fuardaki değerlendirmelerin-
de özetle şunları söyledi: “MTG’nin asıl gücü 
üyelerinden geliyor. Üyelerimiz ne kadar aktif 
ve ne kadar çok tanınıyorsa biz de o kadar ta-
nınırız. Asıl gücümüzü üyelerimizden aldığı-
mızdan bundan böyle tanıtım faaliyetlerimizi 
“Türkiye’nin Makinecileri” başlığı altında yap-
maya karar verdik. Türk makinesinin tanıtımı 
noktasında herkesin el ele vermesi gerekiyor. 
Biz, üyelerimizin aktivitelerimizi daha yakından 
takip etmesini ve bizimle daha fazla işbirliğine 
girmesini istiyoruz. Bazı konularda çok ilgisiz 
kalınabiliyor. Fakat bu sorunu da aşacağımıza 
inanıyorum.”

Sevda Kayhan Yılmaz, MİB Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Hannover Fuarcılık 
İstanbul’un WIN Fuarının tanıtımını gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına katıldı.
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FUAR ZIYARETÇILERINI ANA GIRIŞTE ILK 
KARŞILAYAN MTG ILANLARI OLDU.

STUTTGART’DA ŞEHRIN FARKLI NOKTALARINDA 
ÇALIŞAN OTOBÜSLER ‘TURKISH MACHINERY’ 

ILANLARIYLA BEZENDI.

ZIYARETÇI KABUL ALANINDA 
MTG ILANLARI YER ALDI.
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HAVALIMANININ FARKLI NOKTALARI DA MTG 
ILANLARIYLA DONATILDI.

MTG ILANLARI 
ZIYARETÇILERIN AKTIF 

KULLANDIĞI METROLARDA 
YERINI ALDI.

BATI GIRIŞINDE BULUNAN BÜYÜK BILLBOARD 
ZIYARETÇILERIN ILGISINI ÇEKTI.
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“Fuara otomotiv ve beyaz eş-
ya grubu parçalarımızla katıldık. 
Stamping, sac işleme grubu ürün-
lerimizin yanında otomotiv sektörü 
için imal ettiğimiz parçalar da var. 
Genel olarak fuarın iyi geçtiğini söy-
leyebilirim. Mevcut müşterilerimiz-
le de görüşme şansımız oldu. Türk 
makine üreticilerine yönelik ilginin 
artığını görmekten memnunuz. 
Umarım tüm üreticilerimiz adına iyi 
bir fuar geçmiştir.” 

“MTG’nin çalışmalarını yakından iz-
liyoruz. Fuarlarla ilgili bilgilendirme-
lerinden E-posta aracılığıyla haberdar 
oluyorum. Türk makinecilerinin yurt 
dışı tanıtımlarında ellerinden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Güzel ve 
başarılı bulduğum çalışmaların artarak 
devam etmesini diliyorum.” 

ADNAN KARAER 
TANATAR KALIP
GENEL MÜDÜRÜ

“MTG’NİN 
ÇALIŞMALARINI 

YAKINDAN 
İZLİYORUZ”

“MTG, ALGILARLA OYNUYOR”

“MTG ALMANYA’NIN GEDİKLİSİ”

Fuara katılma amacımız yeni teknolojileri-
miz sergilemek, dünyanın farklı köşelerin-
den gelen ziyaretçileri ürünlerimiz hakkında 
bilgilendirmekti. Blechexpo’da lazer kesim, 
abkant pres ve giyotin makaslarımızı sergi-
ledik. Standımızda bayilerimiz de yer aldı. 
Euro Blech kadar olmasa da önemli bir fuar. 
Gerçekleştirdiğimiz satışların beklentilerimizi 
karşıladığını söyleyebilirim.”

“MTG’nin faaliyetlerini oldukça başarılı ve fayda-
lı buluyorum. Avrupa’da Türk makinelerine karşı 
negatif bir bakış vardı. Bu algının kırılmasında 
markalaşma ve kaliteli üretim ne kadar önemliy-
se tanıtım da bir o kadar önemliydi. Bu noktada 
MTG’nin çalışmaları oldukça değerli buluyorum. 
Tanıtımımız ne kadar iyi olursa firmalarımızın yeni 
pazarlara girmesi o kadar kolaylaşır ve ihracatınız 
o oranda artar.”

“Almanya’yla beş yıldan bu yana çalışıyoruz. 
Alman otomotiv sektörüne kalıp ve yedek par-
ça imal ediyoruz. Daha önce Hannover’deki 
Euro Blech fuarına katılmıştık. Orada bekledi-
ğimiz ilgiyi görünce bu fuara da katılma kararı 
aldık. Bundan sonra da her iki fuara düzenli 
olarak katılacağız. Katılımcı sayısı ve ziyaret-
çilerin niteliği açısıdan iyi bir organizasyon. 
Firmamız adına gayet yararlı ve başarılı geçen 
fuardan gayet memnunuz.”

“MTG’yi Euro Blech fuarında da görmüştük. O 
fuarda da etkileyici tanıtım çalışmaları gerçekleş-
tirdiler. MTG, Almanya’nın makine ihracatımız 
açısından önemini kavramış bir yapılanma. Bu 
pazara da çok hakimler. Almanya’nın gediklisi olan 
MTG’nin sektöre yönelik başarılı çalışmalarını de-
vam ettirmesini diliyorum.”

AHMET ÖZKAYAN
ERMAKSAN
FIRMA YÖNETICISI

ALI DALGIÇ 
DALGIÇ KALIP
GENEL MÜDÜRÜ

2.
KATILIM

5.
KATILIM

1.
KATILIM
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“Blechexpo Fuarına bayimizle bir-
likte katıldık. Standımızda hidrolik 
makasımızı sergiledik. Fuar boyun-
ca potansiyel taşıyan ciddi bağlantı-
lar kurduk ve yeni siparişler aldık. 
Fuarın bu yıl genel olarak faydalı 
geçtiğini söyleyebilirim. Fuarın ih-
racat potansiyelimizi artırmamıza 
katkı sağlayacağını düşünüyorum.

“MTG reklam ve tanıtım çalışmalarını 
katıldığımız birçok yurt dışı fuarda gö-
rüyoruz. Türk makinesinin kaliteli ol-
duğu algısının yerleşmesi için gösterdiği 
çabayı takdir ediyoruz. Küçük, orta ya 
da büyük ölçekli tüm makine üreticileri 
açısından doğru planlanmış her türlü 
tanıtımın son derece önemli olduğunu 
düşünüyorum.”

AYKUT UZAĞ
UZMA MAKINA
GENEL MÜDÜRÜ

“MTG’NİN 
ÇABALARINI 

TAKDİR 
EDİYORUZ”

“MTG’NİN ÇALIŞMALARINI 
DESTEKLİYORUZ”

“MTG’Yİ PARTNERİMİZ OLARAK 
GÖRÜYORUZ”

“Yurt dışında düzenlenen fuarlara mümkün 
olduğunca katılmaya gayret gösteriyoruz. 
Bu yıl  Stuttgart’ta düzenlenen Blechexpo 
Fuarında eksantrik preslerimizi sergiledik. 
Beklediğimiz doğrultuda hareketli bir fuar ge-
çirdik. Katılımcı sayısı ve ziyaretçi ilgisi tatmin 
edici düzeydeydi. Firmamızın gördüğü ilgiden 
de oldukça memnunuz. Gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerin ihracatımıza olumlu yansıyaca-
ğını düşünüyorum.”

“MTG’nin tanıtım çalışmalarını başarılı buluyor 
ve destekliyoruz. Tüm firmalarımızın da MTG ile 
irtibat halinde olması gerektiğini düşünüyorum. 
Türk makine sektörünü daha ileri taşımak misyonu 
ile hareket eden bu yapılanmaya elimizden gelen 
desteği sunmalıyız. Türk markalarını dünyanın 
her köşesine taşıdıkları için kendilerine teşekkür 
ediyorum.”

“Konumumuz sebebiyle fuarda şanssızlık ya-
şadık diyebilirim. Standımız iyi bir noktada yer 
almasına rağmen karşı standın gölgesinde 
kaldı. Bu durumun haricinde iyi bir organizas-
yonu geride bıraktık. Fuarı da genel olarak ba-
şarılı buldum. Yeni iş bağlantıları kurma doğ-
rultusunda yararlı temaslar gerçekleştirdik. 
Önümüzdeki dönemde olumlu geri dönüşler 
alacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki yıl-
larda da katılmayı sürdüreceğiz.”

“MTG’yi 10 yıldır tanıyorum. Moment Expo 
Dergisi ile birlikte çok başarılı işlere imza atıyorlar. 
Yıllar içinde kendilerini geliştirerek makine sektö-
rümüze önemli katkılarda bulundular. MTG’yi bir 
kamu kurumundan ziyade bizim adımıza çalışan 
bir partner gibi görüyorum. Bu noktada Sevda 
Kayhan Yılmaz’ın büyük etkisi var. MTG, yıllar 
içinde büyüyen ekibiyle bize her anlamda destek 
oluyor.”

ALI OSMAN ELMALI 
ELMALI MAKINA
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ANIL YIĞIT 
ALFATECH
DIŞ TICARET MÜDÜRÜ

2.
KATILIM

5.
KATILIM

1.
KATILIM
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“Rulo sac açma, doğrultma, sürme 
ile bunlarla ilgili tüm pres besleme 
sistemlerinin otomasyon teknolo-
jisini üretiyoruz. Oldukça memnun 
ayrıldığımız fuara önümüzde yıl-
larda da düzenli şekilde katılmaya 
devam edeceğiz. Almanya’da dü-
zenlenen fuarlara farklı ülkelerden 
çok sayıda katılımcı geliyor. Fuarın 
birinci gün her zamanki gibi daha 
az hareketliydi fakat sonraki günler 
katılım oranı oldukça iyiydi. Gelen 
ziyaretçilerin niteliğinden de mem-
nun kaldık.”

“MTG’nin çalışmalarını hayranlıkla 
izliyoruz. Almanya’nın önemli yayın 
organlarında da makine sektörümüzü 
tanıtan çalışmalar gerçekleştirmişler. 
Ayrıca fuarın tüm giriş çıkışlarında 
otobüs ve metro istasyonlarında MTG 
ilanlarını gördüm. Aynı çalışmalara di-
ğer fuarlarda da şahit olmuştum. MTG 
heyeti dış ticaret müsteşarlığından yet-
kililerle birlikte standımızı ziyaret etti. 
Gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim.”

BIROL YILMAZ 
ÇAĞDAŞ MAKINA 
PAZARLAMA MÜDÜRÜ

“OTOBÜS 
VE METRO 

İSTASYONLARINDA 
BİLE MTG VARDI”

“MTG GÜVEN VERİYOR”

“FUAR ALANI MTG REKLAMLARIYLA 
SÜSLÜYDÜ”

“Henüz üç yıllık bir firmayız ve hidrolik silin-
dir ile pres imal ediyoruz. Fuarda basit tip ve 
atölye preslerimizi sergiledik. Gördüğümüz 
ilgiden oldukça memnunuz. Almanya’ya 
yaklaşık iki yıldır düzenli ihracat yapıyoruz 
ve fuara geliş amacımız da burada bir bayi 
ağı oluşturarak Avrupa geneline dağıtım yap-
maktı. Birkaç bayi bularak Türkiye’ye dönmeyi 
düşünürken sıcak satış gerçekleştirerek fark-
lı ülkelerden de bağlantılar bulduk. Bu kap-
samda fuar beklediğimizden de iyi geçti.”

“MTG’ye çok teşekkür ediyorum. Daha fuarın gi-
rişinde gördüğümüz, sektörümüzü tanıtan ilanlar 
bize burada yalnız olmadığımızı hatırlatıyor ve bize 
güven veriyor. Standımızda ziyaretimize gelerek bir 
isteğimizin olup olmadığını sormaları, bizim gibi 
küçük ve Avrupa’ya açılmak isteyen firmalar için 
oldukça önemli bir destek. MTG’nin yanımızda ol-
duğunu bilmek bizi daha güçlü kılıyor.”

“Tasarımı ve üretimi Bias Mühendislik’e ait pa-
tentli multi servo pres ve transfer sistemlerinin 
imalatını yapıyoruz. Ürünlerimiz başta otomotiv 
ve beyaz eşya olmak üzere metal işleme sek-
törlerinde kullanılıyor. Uzun bir Ar-Ge faaliyeti 
sonrası imal edilen ve farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren firmalarda testleri yapılan presleri-
mizin yurt içindeki referansları artarak devam 
ediyor. Amacımız bu yeni teknolojiyi yurt dışı 
fuarlar vasıtasıyla son kullanıcı ve satıcılara 
ulaştırmak ve ihracatta da ülke ekonomimize 
katkıda bulunmak. Almanya’da düzenlenen fu-
arlarda sektörün önde gelen üretici, satıcı ve 
son kullanıcılarına ulaşarak, geniş çaplı tanıtım 
faaliyeti yapma imkanı yakalama şansına sahi-
biz. Bu fuar sayesinde de çeşitli temaslar ger-
çekleştirerek önemli bağlantılar kurduk.

“MTG’nin reklam ve tanıtım çalışmalarını biliyor ve 
yakından takip ediyoruz. Fuar alanının önemli nok-
talarında Türk makine sektörü markalarının bura-
da olduğunu gösteren reklamlarından memnuniyet 
duyduk. MTG’nin çalışmalarının oldukça başarılı 
olduğunu düşünüyorum.”

CEM GÜLEÇ
MANASTECH 
GENEL MÜDÜRÜ

EDIZ GÜLER 
BIAS MÜHENDISLIK 
FIRMA YÖNETICISI
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“Blechexpo yurt dışında katıldığı-
mız ilk fuar. Fuarda abkant pres ve 
giyotin makaslarımızla yer aldık. 
Bayilere ve yetkili satıcılara ulaş-
ma amacıyla katıldığımız bu ilk 
yurt dışı fuarımızda yoğun bir ilgi 
gördük. Bayilik ve temsilcilik konu-
sunda önemli görüşmeler yaptık. 
Firmamız adına faydalı bir etkinliği 
geride bıraktığımızı söyleyebilirim. 
Umarım alacağımız geri dönüşlerde 
beklentilerimizi karşılar.”

“MTG’nin, Türk makine sektörünü 
desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği ça-
lışmaları oldukça önemsiyorum. Herkes 
elini taşın altına koyup ülke için çalı-
şıyor ve bu noktada MTG’nin çabaları 
da ayrı bir değer taşıyor.””

ERTUĞRUL IŞINIBILIR
VARTEK
FIRMA YÖNETICISI

“MTG DEĞER 
KATIYOR”

“MTG İLE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE 
BULUNUYORUZ”

“FUAR GAZETESİNDEKİ İLANI ÇOK 
BEĞENDİM”

“Blechexpo Fuarında metal işleme sektörü-
ne yönelik tüm ürün gruplarımızı (lineer en-
koder, potansiyometre ve enkoder) tanıtma 
fırsatı ile hali hazırdaki yerli ve yabancı müş-
terilerimizi ziyaret etme şansı bulduk. Fuar 
alanını tanımamamız sebebiyle stant yeri se-
çiminde başarılı olamadık ve bu yüzden ziya-
retçi anlamında fuarın çok iyi geçtiğini söyle-
yemem. Yine de sonuçlarının olumlu olmasını 
temenni ediyorum.”

“MTG’yi gayretl i  ve başarılı  buluyoruz. 
Katıldığımız bütün fuarlarda kendileriyle görü-
şüyor ve fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Türk 
makine sektörü için gösterdikleri özveri ve firma-
larımıza olan destekleri sebebiyle teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.”

“Her yıl katıldığımız Blechexpo’da bu se-
ne daha çok yeni teknolojilerimizi tanıttık. 
Fuara ürettiğimiz smart lazerimizi ve yükle-
me boşaltmalı bir lazer modelimizi getirdik. 
Bunların dışında abkantta son teknoloji ola-
rak kullandığımız servo tipini ve yine servo 
punch’ımızı da sergiledik. Beklediğimizden 
daha iyi geçen fuardan memnun ayrıldık. Türk 
makinesine ve Türk ireticilere olan ilginin her 
geçen yıl arttığını gözlemlemek memnuniyet 
verici.”

“MTG temsilcilerinin standımızı ziyaret etmesi ho-
şumuza gitti. Türk firmaları olarak yurt dışında 
ülkemizi elimizden geldiğince temsil ediyoruz, ül-
kemizin de bizler gibi çalışan böyle bir temsilcisi 
olması çok güzel. Farklı platformlardaki ilan ça-
lışmalarını çok başarılı buluyorum. Örneğin fuar 
gazetesinin ilk sayfasındaki ilanı çok beğendim. 
Müşteriler bu çalışmanın hemen farkına vardı. 
Özellikle Almanya’da yaşayan Türk müşteriler 
bunları dikkatle izliyor ve buradaki yerli firmaları 
ziyaret ediyor. Bu çalışmalar insanların aklındaki 
Türk makinesi imajını olumlu etkiliyor.”

EMRAH SARISOY 
OPKON 
DIŞ TICARET MÜDÜRÜ

ERDEM TANER 
DURMAZLAR
SATIŞ YÖNETICISI
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“GSYİH içindeki payı hizmetler sek-
törü karşısında giderek küçülse de, 
imalat sanayisi halen Almanya eko-
nomisinin belkemiğini oluşturuyor. 
Dünyanın üçüncü en büyük ekono-
misi olan Almanya’da neredeyse 
tüm sanayi mallarının üretimi ya-
pılıyor. Bu nedenle, yeni ürünlerin 
sergilenmesi ve ileri teknolojilerin 
gözlenmesi bakımında Blechexpo 
iyi bir adres olma özelliğini taşıyor. 
Türk makine sektörünü temsilen, 
MTG ile beraber MİB, AKDER ve 
ENOSAD da fuara katıldı. Fuarda 15 
MİB üyesi firma da yerini alarak ye-
ni ürün ve çözümlerini tanıttı.”  

“MTG standında ziyaretçilere Türk 
makine sektörü daha çok bir bütün 
olarak aktarıldı. Makine sektörümüz 
hakkında bilgi verilirken bina dışında 
giriş panelleri, metro treni giydirme, 
havaalanında döner kapı reklamları, 
gazetelerde (Die Welt) el broşürü şeklin-
de tanıtım ilanları ve reklam unsurları 
başarılı şekilde kullanıldı. Beğeni topla-
yan MTG ilanları ziyaretçilerin ilgisini 
çekti. Üyelerimiz de, bu tür tanıtımlar 
sayesinde daha çok ses getirildiğine ina-
nıyor, Türk olmanın gururunu bir kez 
daha yaşıyor.”  

FULYA ÇINAR ÖNAL
MIB
EKONOMI UZMANI

“MTG 
ÜYELERİMİZE 

TÜRK OLMANIN 
GURURUNU 
YAŞATIYOR”

“MTG, VARLIĞIMIZA GÜÇ KATIYOR”

“MTG’NİN SEKTÖR İÇİN FAYDASI 
YADSINAMAZ”

“Firmalar birçok fuarda ziyaretçi sayısının 
fazlalığına bakar. Oysa asıl önemli olan fuar 
ziyaretçisinin kalitesidir. Blechexpo’nun ziya-
retçi kalitesi oldukça yüksek ve gelenler de 
alanlarında uzman kişiler. Fuar alanımızda 
satın alma ve pazarlamacılardan ziyade tek-
nik insanları ağırladık. Bu açıdan başarılı bir 
fuar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Fuarın lo-
kasyonu da çok beğendim. Havaalanı yanına 
konumlanmış fuar alanı günübirlik ziyaretler 
için oldukça uygun.”

“MTG’nin çalışmalarını yakından takip ediyor ve 
kendileriyle gurur duyuyoruz. Varlığımıza güç ka-
tan ve yurt dışında bilinirliğimizi artıran önemli 
çalışmalara imza atıyorlar. Aynı enerjiyle yollarına 
devam etmeleri en büyük temennimiz.”

“Blechexpo Fuarı, metal işleme sektörüne hi-
tap eden Avrupa’daki en büyük fuarlardan biri. 
Fuara ülkemizden 27 firma katılırken  bun-
lardan bir tanesi derneğimizin üyesi. Ağırlıklı 
olarak sac işleme makineleri imalatçılarını yer 
aldığı fuarda, sergilenen makinelerin birçoğun-
da çeşitli hidrolik ve pnömatik devreler bulunu-
yor. Dolayısıyla fuar katılımcıları ve ziyaretçileri 
dernek üyesi firmalarımızın potansiyel müşte-
rilerini oluşturuyor. Blechexpo, dünyanın önde 
gelen firmalarının katıldığı ve ziyaretçi potansi-
yeli açısından da öne çıkan oldukça başarılı bir 
organizasyon.” 

“Dernekler küçük ölçekli kurumlar olduğu için her 
fuara yetişme gibi bir şansları olmuyor. Bu noktada 
ise devreye MTG giriyor. MTG’nin desteklerinden ön-
ce uluslararası çapta katıldığımız fuarların sayısı çok 
azdı. MTG sayesinde Blechexpo, Intermat, Bauma, 
Hannover Messe, Eima gibi birçok fuara katılıp sek-
törümüzü temsil etme fırsatı yakaladık. Bu açıdan 
MTG’nin yürüttüğü faaliyetler bizim için çok faydalı 
oluyor. Türk makinesine yönelik yarattığı olumlu algı 
da yadsınamaz bir gerçek. MTG’nin yürüttüğü rek-
lam çalışmaları fuarın çeşitli yerlerinde ilgiyi Türk 
makinelerinin üzerine çekiyor.”

KAMIL BABACAN
KAYAHAN MAKINE 
TEKNIK GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

LEVENT YONTAR
AKDER
EĞITIM UZMANI
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“Pres, plastik enjeksyon ve metal-
le plastiğin bir arada olduğu insert 
moulding parçaları üretiyoruz. 
Otomotiv sektörü ağırlıklı olmak 
üzere metal ve plastik malzeme-
lerle ilgili tüm ihtiyaçlara makine 
parkurumuz ölçeğinde cevap ve-
riyoruz. Üçüncü kez katıldığıöız 
fuardan oldukça memnun ayrıl-
dık. Güney Almanya bölgesinde ve 
Stuttgart şehrinde birçok otomotiv 
firması faaliyet gösteriyor. O yüz-
den otomotiv alanında güçlenmek 
için buraya düzenli olarak gelmeyi 
tercih ediyoruz. Burada hem yeni 
bağlantılar kuruyor, hem de mev-
cut ilişkilerimizi tazeliyoruz. Fuar 
katılımı süreklilik isteyen bir konu, 
düzenli katılım sağladığınızda piya-
sanın içinde olduğunuz duygusunu 
karşı tarafa verebiliyorsunuz.”

“Makine Tanıtım Grubunun yaptığı ta-
nıtım çalışmalarını başarılı buluyoruz. 
Türkiye’nin ihracatına önemli bir destek 
sunuyorlar. MTG’ye bundan sonraki ta-
nıtım ve reklam faaliyetlerinde de başa-
rılar diliyorum.”

ÖZGÜR YILKAN 
AKSAN KALIP
SATIŞ VE PAZARLAMA 
DIREKTÖRÜ

“MTG, ÜLKEMİZİN 
MAKİNE 

İHRACATINA 
DESTEK 

OLUYOR”

“MTG İLE FARKINDALIĞIMIZ 
ARTIYOR”

“MTG TÜRK MAKİNECİLERİNİ 
DÜNYAYA TANITIYOR”

“Blechexpo’ya su jeti makinemizi tanımak 
amacıyla katıldık. Dünyanın farklı bölgele-
rinden ziyaretçi çeken fuarda bayilerimizin 
yanı sıra Bulgaristan, Polonya ve İtalya gibi 
ülkelerden gelen ziyaretçileri de ağırladık. 
Fuarın son günü Almanya’nın en önemli ma-
kine satıcılarından olan bir firma ile görüş-
meler yaptık. Yıllık satışları üretimimizin ya-
rısı kadar. Olumlu geri dönüşler alacağımıza 
inanıyorum.Yoğun bir ilgi ile karşılaştığımız 
Blechexpo Fuarı’na katılmaktan oldukça 
memnunuz.”

“MTG’nin bu fuarda da önemli tanıtım çalışma-
larına imza attı. Gösterdikleri ilgiden ve Türk ma-
kinecilerini tanıtmak için yaptıkları faaliyetlerden 
oldukça memnunuz. Türk makine sektörünün bili-
nirliğini her platformda artırıyorlar. Bu çalışmala-
rın devam etmesini bekliyoruz.”

“Beklentilerimizi fazlasıyla karşılayan bir 
fuar süreci yaşadık. Fuara CNC siber lazer 
makinemiz ve servo abkantımızla katıldık. 
Ürünlerimizin büyük ilgi görmesi bizi mutlu 
etti. Katılımcı ve ziyaretçi profiline bakarak 
fuarın bu yıl daha uluslararası bir hal aldığı-
nı söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda fuara 
olan ilginin daha da artacağını düşünüyorum. 
Katılımlarımızı sürdürerek ülkemizi en iyi şe-
kilde temsil edeceğiz.”

“MTG, EMO Fuarında da yanımızdaydı. Türk 
makinecilerini tüm olanaklardan faydalanarak en 
iyi şekilde tanıttıklarını düşünüyorum. Özellikle 
Türk makinecilerinin katıldığı etkinliklerde tanı-
tım yapmaları üreticilerimiz açısından çok gerekli. 
İnsanların ürünlerimiz ve üreticilerimizle ilgili 
olarak resmi bir kaynaktan bilgi almaların oldukça 
önemli olduğunu düşünüyorum.”

MUSTAFA ÖZKAN 
MAVI FORM METAL 
GENEL MÜDÜRÜ

OSMAN SARIKAYA 
DENER MAKINA 
DIŞ TICARET MÜDÜRÜ
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“Bugüne kadar fuara pres otomas-
yon sistemleri adı altında genellikle 
presçilerin olduğu alanda katılıyor-
duk. Fakat bu sene farklı bir karar 
aldık ve rool form makinelerinde 
ciddi bir potansiyel olduğu için bu 
alanı da seçtik. Yani bu fuara iki ayrı 
holde katılıyoruz. Fuar günden güne 
değişebiliyor. Fakat biz bu fuardan 
genel olarak memnunuz çünkü her 
katıldığımız fuar organizasyonunda 
mutlaka müşteri buluyoruz. Çok 
fazla uluslararası etkinlikte boy 
göstersek de bu fuar bizim için ön-
cü olma özelliğini koruyor.”

“MTG ile yıllardır sıkı ilişkiler içinde-
yiz. MTG’nin çalışmaları asla küçümse-
nemez. Türk makinesi algısını tabiri ca-
izse çekiçle çivi çakar gibi Avrupalıların 
zihnine çakmayı başardı. Bu hakikaten 
çok iddialı bir şey ve bazı kişilerde ka-
rın ağrısı yarattığını da söyleyebilirim. 
Adamlar sağa dönüyor sizi görüyor, sola 
dönüyorlar sizi görüyor. Yıllardır kulla-
nılan kırmızı renk de oldukça dikkat çe-
kiyor. Bundan daha iyi bir tanıtım ola-
cağını düşünmüyorum. Tabi bu konuda 
Sevda Kayhan Yılmaz’ın üstün gayret-
lerini de alkışlamak gerekir. Kendilerine 
teşekkür ediyorum.”

SELÇUK BAYDAR 
EAE MAKINA
GENEL MÜDÜRÜ

“MTG, TÜRK 
MAKİNESİ 
ALGISINI 

KAFALARA ÇİVİ 
GİBİ ÇAKTI”

“MTG, SESİMİZİ DUYURMA 
ŞANSI VERDİ”

“MTG SÜREKLİ YANIMIZDA”

“Blechexpo 2015 Fuarına ENOSAD olarak ilk 
kez katıldık. Metal işleme sektörünün yanı sıra 
üretim teknolojilerini de içeren uluslararası ni-
telikte bir sanayi fuarı olması ve dolayısıyla üre-
tim teknolojileri alanındaki uluslararası katılım-
cı ve ziyaretçileri bir araya getirmesi açısından 
önemli bir organizasyon. Fuar süresince der-
neğimiz adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaların 
oldukça yararlı geçtiğini düşünüyorum.”

“MTG’nin uluslararası hedef pazarlara yönelik 
gerçekleştirdiği bu tür başarılı organizasyonlarda 
yer alarak bir ‘teknoloji platformu’ olan derneği-
mizin çalışmaları ve üye firmaların faaliyetlerini 
uluslararası işbirliği alanlarında paylaşmaktan ve 
sesimizi duyurarak derneğimizin önemli bir misyo-
nunu yerine getirmekten memnuniyet duyuyoruz. 
Ayrıca, MTG’nin beraberindeki katılımcı sektör 
derneklerine fuar süresince sağladığı işbirliği ola-
naklarının yanında tanıtım ilanları, Türk makine 
sanayisi ve sektör bileşenlerinin temsil gücünün ba-
şarılı bir göstergesi ve ziyaretçileri cezp eden önemli 
bir unsur. MTG’ye sektörümüze sağladığı katkılar 
için teşekkür ediyoruz.” 

“Hannover ve Stuttgart’ta düzenlenen fuar-
lara katılan ilk Türk firmalarından biriyiz ve 
uzun yıllardır iştirak ediyoruz. Blecheexpo, 
Hannover’deki Euro Blech Fuarına göre bi-
raz daha yerel bir fuar gibi görünse de yeterli 
miktarda yabancı katılımcı ve ziyaretçiyi ağır-
lıyor. Fuarın bu seneki performansından ge-
nel olarak memnunuz. Önümüzdeki yıllarda 
da katılmayı düşünüyoruz.”

“Fuarlara düzenli olarak katılan bir firma oldu-
ğumuz için MTG ile sürekli birlikteyiz. Her fuarda 
olduğu gibi bu fuarda da bizlerin yanında ola-
rak destek verdiler. MTG’nin çalışmalarını gayet 
olumlu buluyorum. Türk makinecilerinin her plat-
formda tanıtılmasına ciddi anlamda emek ve bütçe 
ayırıyorlar.”

SIBEL KIZILKAYA 
ENOSAD SEKRETERI

TOLGA OĞSAR 
BAYKAL MAKINE
SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ
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Blechexpo Fuarına en son geliştir-
diğimiz testerelerle katıldık. Sac 
işlemecilerin ağırlıklı olduğu fua-
ra sadece sektörle ilgili insanların 
gelebileceğini düşündük. Fuarın 
ilk iki günü biraz sakin geçti fakat 
daha sonra yoğunluk arttı. Ziyaretçi 
profilini oldukça profesyonel bul-
duk. Genel olarak iyi bir fuar süreci 
geçirdik. Önümüzdeki yıllarda fuara 
katılmayı sürdürebiliriz.  ”

“MTG her fuarda olduğu gibi yine 
yanımızda. Ziyaretimize gelip ne tür 
destekler sunabileceklerini sordular. 
İlgili ve sıcak yaklaşımlarından olduk-
ça memnunuz. Türk makinecisinin 
yurt dışında yalnız olmadığını hisset-
tirmeleri bile bizler için çok önemliydi. 
Çalışmalarının kesintisiz sürmesini te-
menni ediyorum.” 

YASIN YUMUŞAK
IMAŞ MAKINA 
TESTERE SATIŞ SORUMLUSU

“MTG, YALNIZ 
OLMADIĞIMIZI 

HİSSETTİRİYOR”

“MTG, BİZLERİN ULAŞAMADIĞI 
YERLERE UZANIYOR”

“MTG, DOĞRU ADIMLAR ATMAYI 
SÜRDÜRÜYOR”

“EMO Milano’dan sonra Blechexpo Fuarında 
da yerimizi aldık. Fuara servo pres ile katıldık 
ve büyük ilgi gördük. Geçtiğimiz yıl düzenle-
nen fuarlarla kıyaslandığında, gerek katılımcı 
gerek ziyaretçi profili olarak beklentilerimi-
zin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bizim için 
oldukça faydalı bir fuar süreci oldu. Burada 
kurduğumuz kontaklardan başarılı sonuçlar 
çıkacağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda 
da firmamız fuarda olacak.”

“MTG, Türk makinecilerinin önünü açmak için 
dünyanın her ülkesinde farklı tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştiriyor. MTG, Türk makine üreticilerini 
her alanda destekliyor. Bu noktada en önemli çalış-
malarından biri de, bizim yer alamadığımız mecra-
lara ulaşarak sektörümüzün tanıtımını yapıyor ol-
malarıdır. Türk makine sektörü MTG ile daha nice 
başarılara imza atacaktır. Kendilerine bu özverili 
çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

“Firma olarak sektörümüzle ilgili yurt dı-
şı etkinliklere katılmaya özen gösteriyoruz. 
İhracat potansiyelimizi artırma açısından yurt 
dışı fuarları çok önemsiyoruz. Bu fuarda ab-
kant ve makaslarımızı sergiledik. Almanya 
bayimizle beraber, bu pazardaki müşterilerin 
yanı sıra yeni müşterilere de ulaşmaya çalı-
şıyoruz. Bu kapsamda olumlu geri dönüşler 
alıyoruz. Üç yıl önce çıktığımız yolda iyi bir 
noktaya ulaştığımızı düşünüyoruz. ”

“MTG’nin her fuarda olduğu gibi bu fuarda 
da yanımızda olması bizim için büyük avantaj. 
Ziyaretçilerin Türk makinecilerinin burada yalnız 
olmadığını görmesi işimizi daha da kolaylaştırıyor. 
Tanıtım birçok açıdan kazanımlar sunar. MTG, 
doğru adımlar atarak taraflı, tarafsız herkesin be-
ğenisini topluyor.”

TURGAY ELMAS  
DIRINLER MAKINA
YURT DIŞI SARTIŞ 
SORUMLUSU

UĞUR TOSUN 
TOSKAR MAKINE
IHRACAT MÜDÜR
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“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
ÜÇÜNCÜ KEZ ABD’DE”
Türkiye’nin Makinecileri, hedef ülke olarak belirlenen ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen 
metal işleme, üretim, kaynak ve işleme teknolojileri Fabtech Chicago Fuarına katıldı. 
Türkiye’nin Makinecilerinin ABD’de katıldığı üçüncü fuar olan organizasyonla, Türk 
makinesinin imajının güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalara bir yenisi daha ekledi.

Tü r k i y e ’ n i n 
Makinecileri, 9-12 
K a s ı m  t a r i h l e r i 
arasında ABD’de 
düzenlenen ve me-

tal işleme, üretim, kaynak, iş-
leme teknolojileri sektörünün 
en önemli fuarı olan Fabtech 
Chicago Fuarına stantla katıldı. 
Chicago kentindeki McCormick 
Place fuar alanında gerçekleş-
tirilen organizasyonda bu yıl 
1500 firma ürünlerini sergiledi. 
40 bin ziyaretçinin takip ettiği 
fuarda bir tanesi bayisi aracı-
lığıyla olmak üzere toplam 23 
Türk firması yer aldı. 
Türkiye’nin Makinecileri; fu-
ar kataloğuna, fuar alanının 
en fazla dikkat çeken çeşitli 
noktalarındaki bilboardlar ile 
metal işleme ve üretim tek-
nolojileri alanında ABD paza-
rındaki en önemli dergi olan 
Fabricator’e verdiği “Turkish 
Machinery” ibareli reklam-
larla Türk makine sektörü-
nün gücüne dikkat çekti. Fuar 
standı ve reklamlarında yeni 
logosunu kullanan Türkiye’nin 
Makinecileri ayrıca fuara katı-
lan Türk firmalarının iletişim 
bilgilerini ve ürün detayla-
rını içeren katalog, CD, usb 
ile rozet, bayrak, çanta gibi 
tanıtım materyallerini ziya-
retçilere dağıttı. Yeni logo ile 
ilgili hazırlanan animasyon da 
Türkiye’nin Makinecilerinin 
standındaki ekranda sürekli 
gösterildi.
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TÜRK TİCARET MERKEZİ İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞMELER YAPILDI
Fuara Türkiye’nin Makinecilerini temsilen 
Yönetim Kurulu Üyeleri Menderes Akar ve 
Hüseyin Durmaz katıldı. Chicago Başkonsolosu 
Umut Acar, Boston Ticaret Müşaviri Alperen 
Kaçar ve Chicago Ticaret Müşavirliği personeli 
Barlas Bildir de Türkiye’nin Makinecileri’nin 
standını ziyaret ederek görüşmelerde bulun-
du. Fuarın ilk günü, ABD’de kurulması plan-
lanan Türk Ticaret Merkezi ile ilgili görüş alış 
verişinde bulunmak amacıyla, Türkiye’deki 
Başbakanlık Yatırım Ajansı’nın muadili olan 
World Business Chicago yetkilisiyle temas ku-
ruldu. Türk firmalarının geçen yıllara göre da-
ha fazla ilgi gösterdiği Fabtech Chicago’da bu 
yıl 11 Türk firması ilk kez yer aldı. Önümüzdeki 
yıllarda da ABD’de yoğun faaliyetlerde bu-
lunmayı planlayan Türkiye’nin Makinecileri, 
dünyanın en önemli makine ithalatçısı olan 
ABD pazarında da fuar ile eşzamanlı olarak 
gerçekleştirdiği tanıtım ve reklam faaliyetleri, 
toplantılar ve çeşitli görüşmelerle etkin bir ça-
lışmaya imza attı.
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“ABD PAZARI TÜRK MAKİNECİLERİ İÇİN ÖNEMLİ”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ DÜNYANIN HER YERİNDE”

“Fabtech sektörümüz açısından önemli bir 
etkinlik. Ürün gamımız içerisinde yer alan 
çeşitli makineleri 1976 yılından bugüne 
dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediyoruz. 
Amerika kıtasından Avustralya’ya kadar 
uzanan bir ihracat ağımız mevcut. İhraç et-
tiğimiz ürünler, alıcı ülkelerde yetkili bayi-
lerimiz ve acentelerimiz vasıtası ile Baykal 
markası altında nihai kullanıcılarına ulaşı-
yor. Yurt dışı bayilerimizin hemen hepsi ile 
uzun yıllardır çalışıyoruz. Firmamıza duyu-
lan güvenle iyi işlere imza atıyoruz. Fuarlar 
işbirlikteliklerimizi güçlendirme açısından 
son derece önemli. Yeni müşterilerle ile-
tişim kurma açısından da değerli fırsatlar 
sunuyor.Fuar organizasyonundan memnun 
kaldık. ABD’de düzenlenen etkinliklere yeni 
dönemde de katılmayı düşünüyoruz. ABD’de 
pazarında hedeflerimiz doğrultusunda yü-
rümeyi sürdüreceğiz. Bu pazar Türk ma-
kinecileri için ciddi bir potansiyel barındı-
rıyor. Makinelerimizin yükselen imajından 
da faydalanarak iyi sonuçlar alabileceğimizi 
düşünüyorum.” 

“Türkiye’nin Makinecileri tüm yurt dışı etkin-
liklere benzere şekilde hazırlanmış. Başarılı ça-
lışmalarıyla gurur duyacağımız işlere imza attı-
lar. Tanıtım önemini kavramış insanların doğru 
adımları atarak ilerlemesi sektörümüz için büyük 
şans. Başarılarının devamını diliyorum.”

“Fabtech Fuarına üçüncü kez katılıyoruz. 
Amerika pazarına yönelik faaliyetlerimiz 
uzun yıllardır sürüyor. Pazardaki varlığımızı 
güçlendirmek için düzenlenen fuarlara ka-
tılma kararı aldık. İlk katıldığımız yıl ziyaret-
çiler için yeni bir firmaydık. Ama bu yıl tanı-
nan bir firma olduğumuzu farkettik. Fabtech 
Fuarı sektörümüzün bu pazardaki en önemli 
etkinlikleri arasında. Her yıl yerimizi almayı 
düşünüyoruz. Amarika pazarı çok büyük ve 
her yere ulaşmak imkansız. Bu fuar saye-
sinde farklı eyaletlerden ilgili insanlar ile 
tanışma şansı buluyoruz. Fuara katılım bize 
değişik eyaletlerden müşteri kazandırıyor. 
Fabtech bu yıl sakin geçti. Yine de beklenti-
miz karşılandı. Fuarda yer hizmetlerinin çok 
pahalı olması tek sıkıntı yaşadığımız konu. 
Firmamız 72 ülkeye şerit testere makineleri 
ihracat ediyor. Avrupa ile yaşadığı krizden 
sonra Rusya bizim için iyi bir pazar olmuş-
tu fakat yeterli değildi. ABD bizim için iyi bir 
fırsattı, bunu değerlendirdiğimizi düşünüyo-
rum. Amacımız bu pazarda iyi bir pay sahibi 
olabilmek. Makine üretiminde Türkiye çok 

ilerledi. Özellikle seri üretim makinelerinde 
lider durumda. Türk ürünlerine karşı ilgi her 
geçen yıl artıyor.” 

“Her gittiğim fuarda Türkiye’nin Makinecileri’ni 
görüyorum. Bunun makine sektörü açısından bu-
lunmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Fuara 
katılamayan firmalar dahi temsil ediliyor, tanıtımı 
yapılıyor. Her fuarda yerlerinin hazır olduğuna 
inanıyorum.”

BERTAN TÜMER
BAYKAL MAKINE 
SATIŞ VE PAZARLAMA 
YÖNETICISI

ENGIN ÇETINER
BEKAMAK
SATIŞ YÖNETICISI
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“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ İLE KORKUSUZCA
HER PAZARA GİRİYORUZ”

“GÖSTERİLEN ÇABANIN ETKİSİ ZAMANLA ANLAŞILACAK”

“Türkiye pazarında kendimizi kanıtlamamı-
zın ardından yurt dışı faaliyetlere olağanca 
hızımızla başladık. Bu yılın ikinci yarısın-
dan itibaren altı yurt dışı fuarında yer aldık. 
Fabtech Fuarına ilk kez katılıyoruz. ABD ge-
rek alım gücü gerekse pazar payı açısından 
çok büyük. Bu nedenle Türkiye’de yalnızca 
firmamız tarafından üretilen, dünyada ise 
sayılı firmaların üretebildiği ürünleri ser-
gilemek, bu pazarda iddialı bir şekilde yer 
aldığımızı göstermek, ayrıca firmamızı en iyi 
şekilde tanıtmak amacı ile Fabtech Fuarını 
seçtik. Fabtech Fuarı sektörümüzde düzen-
lenen ABD’deki en önemli organizasyonlar-
dan biridir. Rakip olarak gördüğümüz kendi 
teknolojilerini üreten önemli firmaların ge-
nel merkezleri de bu bölgede bulunuyor. Bu 
nedenle ABD pazarı bizim için çok önemli ve 
değerli bir pazardır. Organizasyon ile ilgili 
her firma gibi biz de küçük sıkıntılar yaşa-
dık ancak bunlar üstesinden gelinemeyecek 
problemler değildi. Fakat genel olarak fuar 
alanında, götürdüğümüz makine ve teçhi-
zatın itinasız taşınması büyük sorunlarla 

karşılaşmamıza neden olacak düzeydey-
di. Öncelikli hedef pazarlarımızı Ortadoğu, 
Avrupa ve Amerika olarak sıralayabiliriz. 
Ana ihracat kalemimiz olan ‘Mavijet Yüksek 
Basınç Sujeti Kesim Makinesi’ni en iyi şekil-
de tanıtmak ve satışlarımızı artırmak arzu-
sundayız. Fabtech Fuarına önümüzdeki yıl-
larda da katılmayı planlıyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecileri bu yıl katıldığımız fu-
arlarda bizleri hiç yalnız bırakmadı ve destekle-
rini sürekli görüyoruz. Yaptığınız çalışmalar için 
sizlere çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınız deva-
mını bekliyoruz. Yurt dışında Türk makinelerinin 
gerek kaliteleri ile gerek satış sonrası destekle-
ri ile güzel bir yere sahip olduğunu görüyoruz. 
Birliklerimizin de çalışmalarıyla yurt dışı pazar-
larına korkusuzca girebilmekteyiz.”

“Fabtech Fuarına  2001 yılından bu yana 
katılıyoruz Genel olarak fuarlara katılım 
amacımız, marka bilinirliğini artırmak, ye-
ni proje ve ürünlerimizi sergilemek, müş-
teri ve potansiyel müşterilerimize; güven 
vermek ve ulaşılabilirliğimizi göstermek. 
Bölgedeki marka bilinirliğini oluşturmak, 
Amerika pazarına girebilmek, mevcut konu-
mumuzu sağlamlaştırmak adına katılımı-
mız önem taşıyor. Fuarda organizasyonel ya 
da operasyonel bir sıkıntı yaşamadık. Kendi 
kuralları dahilinde, profesyonelce çözüm 
üretmeye çalışıyorlar. Firma olarak üreti-
mimizin yüzde 80’ini Avrupa ve Afrika’ya ih-
racat ediyoruz. Güney Amerika pazarına da 
girdik. Hedefimiz; Kuzey Amerika’ya da gire-
rek makinalarımız ve kalitemizi yayabilmek. 
Dört kıtada, 40 ülkeye ihracat yapmaktayız. 
Ana kalemlerimiz; Boru- profil, dilme, boy 
kesme, trapez hatları, leveler, uçar teste-
re, rotary ve fastronic makaslardır. Fabtech 
Fuarına önümüzdeki yıllarda da katılmayı 
sürdüreceğiz.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin yenilikçiliğinin po-
zitif bir farkındalık yarattığı aşikar. 2014 yılında 
sürpriz bir şekilde, daha bizi havaalanında kar-
şılayan reklamlar gerçekten yaratıcı ve de dikkat 
çekiciydi.  Bu sene Fabtech Fuarında dağıtılan 
broşürlerin de katılımcı firmalar için güzel bir jest 
olduğunu düşünüyorum. Reklamlarla dikkatleri 
Türk firmalara çekmeye çalıştığının farkında-
yız. Bunun etkileri ileriye dönük olarak kendini 
gösterecektir.”

MUSTAFA ÖZKAN
MAVIFORM METAL
GENEL MÜDÜRÜ

NILDA KOÇ
ELMAKSAN
SATIŞ YETKILISI
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“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ YANIMIZDA OLMAYI 
SÜRDÜRMELİ”

“FUAR GİRİŞİNDEKİ İLANLAR DİKKAT ÇEKİCİYDİ”

“Fabtech fuarına 10 yıldan fazla bir süredir 
sürekli katılmaktayız. Fuara katılmamızın 
ana hedefleri arasında, makinelerde ge-
liştirdiğimiz teknolojik yenilikleri ve bun-
ların kullanıcılara sağlayacağı yararları 
birebir anlatıp sektöre yön veren firmalar-
dan biri olduğumuzu müşteri ve bölgedeki 
potansiyel yeni iş ortaklarımıza göster-
mektir. Fabtech, sac işleme sektöründe 
Almanya’daki Euroblech organizasyonuyla 
beraber dünyadaki en önemli iki fuardan 
bir tanesidir. Bu fuarda yer alıp dünya sac 
işleme makineleri sektöründeki yerimizi 
pekiştirmek önemlidir. Son kullanıcılar ve 
Amerika kıtasındaki bayilerimizle buluş-
mamız açısından fuar bizler için önemli bir 
imkan sağlıyor. Fuar firmamız adına diğer 
senelere oranla çok daha hareketli geçti. 
Bunda sıcak satışın etkisi olduğunu düşü-
nüyorum. Organizasyonla ilgili herhangi bir 
sıkıntımız olmadı. Zaten fuar organizatörle-
ri de kendi alanlarında çok profesyoneller. 
ABD ve Kanada ihracatımızda önemli yeri 
olan iki pazardır. Bunlara ek olarak Rusya, 

Ortadoğu ve Asya Pasifik ülkeleri de  kayda 
değer önemdedir. Ermaksan 80’den fazla 
ülkeye ihracat yapıyor. Bu ihracat rakam-
larının çoğunu, CNC hidrolik abkant ve gi-
yotin makas, fiber optik, CO2 laser, plazma 
kesim ve turret punch  makineleri oluşturu-
yor. Fuara önümüzdeki yıllarda da katılmayı 
sürdüreceğiz.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin yurt dışı fuarla-
rında farkındalık yaratma konusundaki çalış-
maları sektöre olumlu yansıyacaktır. Kesinlikle 
bunun devam ettirilmesi taraftarıyım. Türk ma-
kinelerine karşı dünyanın her yerinde algının 
kesinlikle olumlu bir ivmede ilerlediğini söyle-
yebiliriz. Türkiye’nin Makinecileri’nin de bu 
olumlu algının yaratılmasında payı olduğunu 
düşünüyorum.” 

“Fabtech Fuarında ikinci kez yerimizi alıyo-
ruz. Ortadoğu pazarının daralması yanın-
da Rusya’da belirsizlik sonrası yeni pazar 
bulmak için Amerika kıtasındaki fuarlara 
katılıyoruz. Fabtech sektörümüz açısından 
çok önemli bir fuar. Olumlu görüşmelerimiz 
oldu ancak Amerika’nın büyük potansiyeli-
ne ulaşmak için fuarlar ile sınırlı kalmayan 
uzun vadeli bir strateji takip etmemiz gerek-
tiğine inanıyorum. Önceki yıllarla kıyaslaya-
masamda organizasyonun geçen yıla göre 
daha zayıf geçtiğini düşünüyorum. Avrupa, 
Ortadoğu ve Rusya en çok ihracat yaptığımız 
pazarlar olmakla birlikte, Avrupa kalitesin-
deki makinelerimizi Asya fiyatları seviye-
sinde sunmamız sayesinde dünyanın her 
bölgesine tercih ediliyoruz. Yakın pazarlar-
daki daralmayı ABD ve diğer kıta ülkeleri ile 
telafi etmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 60 ülkeye 
makine ihracatı yapıyoruz. Hidrolik pres-
ler, mekanik presler, delik delme / perfore 
makineleri, projeye veya ürüne özel olmak 
üzere sürücü otomasyonu ve kalıpları dahil 
komple metal sac işleme hatları sunuyoruz. 

Önümüzdeki yıl fuara katılmaya henüz karar 
vermedik ancak Fabtech değerlendirme lis-
temizde olacak.”

“Fuar girişine yerleştirilmiş olan Turkish 
Machinery panoları çok dikkat çekiciydi ve ay-
rıca sektörel dergilerdeki ilanların da fuar zi-
yaretçilerinde Türk Makine sektörüne karşı ilgi 
uyandırma açısından çok faydalı oldu kanaatin-
deyim. Sadece ABD’de değil dünya genelinde, 
makinecilerimize gösterilen itibarın Türkiye’nin 
Makinecileri sayesinde artmakta olduğunu göz-
lediğimi net bir şekilde ifade edebilirim. Buna ek 
olarak bu kazanımlara zarar veren, kaliteyi dik-
kate almadan sadece fiyat rekabeti yapan maki-
necilerin imajını zedelemesinin de önüne geçecek 
tedbirler geliştirilmeli.”

ŞENOL RODOPLU
ERMAK USA
SATIŞ MÜDÜRÜ

YILMAZ SANDIKÇI
ELMALI MAKINE
IHRACAT KOORDINATÖRÜ
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TARIM MAKİNELERİ 
SEKTÖRÜNÜ AGRITECHNICA’DA 

TARMAKBİR TEMSİL ETTİ
MAKFED ve MSSP üyesi derneklerden Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği 

(TARMAKBİR) 12-18 Kasım tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen Agritechnica 
Fuarına katıldı.

Dü n y a n ı n  l i d e r  t a r ı m 
makineleri  fuarı  olan 
A g r i t e c h n i c a  1 2 - 1 8 
Kasım tarihleri arasında 
Almanya’nın Hannover 

şehrinde düzenlendi. 47 ülkeden 2 bin 
907 firmanın katıldığı etkinliği 98 bini 
farklı ülkeden 451 bin kişi ziyaret etti. Bu 
yıl “İnsan, Teknoloji ve İnovasyon- Tarım 
Makinelerinin Geleceği” sloganıyla kapı-
larını açan Agritechnica kapsamında 180 
etkinlik ve panel düzenlendi.
Fuarda TARMAKBİR ile birlikte 111 
Türk firması stant açarak yeni ürün ve 
teknolojilerini ziyaretçilere sergiledi. 
Türkiye’den de 2 bin 650 profesyonel 
ziyaretçi organizasyonu takip etti. Bu 
yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
da fuara stantla katılarak bir ilke imza 
attı. Bakanlığın, standıyla sektör tanı-
tımına destek vermesi, Türk üreticiler 
tarafından memnuniyetle karşılandı. 
TARMAKBİR ve Bakanlık yetkilileri, bir 
sonraki fuar dönemi için ortak hare-
ket etme kararı aldı. Fuar süresince 
TARMAKBİR yerli ve yabancı çok sayı-
da ziyaretçiyi ağırladı. Agritechnica’da 
ev sahibi Almanya’nın sektörel birliği 
VDMA dışında İtalya’dan Federunacoma, 
Rusya’dan Rosagromash, Brezilya’dan 
Abimaq, İspanya’dan Agragex, Çin’den 
Camda gibi tarım makineleri imalatçı 
birlikleri yerini aldı. Ayrıca ABD, Kanada, 
Hırvatistan, Pakistan, Sırbistan gibi ül-
kelerden Bakanlık, oda ve tanıtım ko-
miteleri stant açarak sektör bazlı ülke 
tanıtımı gerçekleştirdi. 

FUARA 111 TÜRK FİRMASI KATILDI
TARMAKBİR’i temsilen fuara katılan 
Birlik Genel Sekreteri Selami İleri sek-
törel bir şov alanı olarak nitelendirdiği 

Agritechnica Fuarı kapsamında yürüt-
tükleri tanıtım çalışmaları ve fuarla 
ilgili izlenimlerini şu şekilde aktardı: 
“Fuarların tanıtım yapılan hatta tanıtı-
mın şova dönüştüğü ortamlar olduğu-
nu bizlere anımsatan Agritechnica’da 
Türkiye, 111 katılımcı firma ile yerini al-
dı. 2013 yılındaki organizasyona Makine 
Tanıtım Grubu ile katılan TARMAKBİR 
bu kez kendi standını açtı. Farklı ülke-
lerden çok sayıda ziyaretçi alanımızı 
ziyaret ederek sektörümüz hakkında 
bilgi aldı. Bu yıl ilk kez Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının stant ile ka-
tılımı ülkemizin tanıtımına artı değer 
kattı. Devlet kurumları veya devlet des-
tekli organizasyonlar tarafından açılan 
stantlar, görsel açıdan ve stant büyük-
lüğü bakımından zihinlerde daha güçlü 

bir iz bırakıyor. Bakanlık yetkilileriyle 
görüşmelerimiz neticesinde önümüz-
deki fuarda birlikte hareket etme kararı 
aldık. Fuar kapsamında yapılan birçok 
etkinlikte yerini alan Birliğimiz, Küresel 
Tarım Makineleri İmalatçıları Birlikleri 
İttifakı’nın (Agrievolution) Yönetim 
Kurulu Toplantısını da sektörümüz adı-
na takip etti. Alman Çiftçi Birliği (DLG) 
yetkilileriyle de bir araya gelerek; fuar, 
eğitim, test merkezi gibi konularda işbir-
liği imkanlarını görüştük.”   
Fuar kapsamında TARMAKBİR tara-
fından Türk katılımcılar için bir kokteyl 
düzenlendi. 150’ye yakın kişinin ilgi gös-
terdiği kokteylde konuşan TARMAKBİR 
Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, 
tüm katılımcılara sektörel tanıtıma kat-
kılarından ötürü teşekkür etti.
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MAİB’in yeni logo ailesi; cesareti, 
açık sözlülüğü, adanmışlığı ve saygıyı 
temel değerleri olarak benimsemiş 
olan Türkiye’nin Makinecileri’ni bu 
ülkeden yükselen ve dünyaya ışık veren 
bir yıldız olarak simgelemektedir.
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Makine İhracatçıları  Birliği 
(MAİB) ile makine sektörünün 
markalaşması, Ar-Ge ve ortak 
tanıtım çalışmalarının organize 
edilmesi amacıyla 2007’den bu 

yana faaliyet gösteren Makine Tanıtım Grubu 
(MTG),  Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon 
Makineleri Fuarında (ITMA) yeni dönem hedef-
lerini paylaştı ve yenilenen logosuyla basının 
karşısına çıktı.
Tekstil makineleri sektörünün olimpiyatları 
olarak nitelendirilen ITMA Fuarı, 12-19 Kasım 
tarihleri arasında Milano’da düzenlendi. Dört 
yılda bir farklı şehirlerde gerçekleştirilen dün-
yanın en büyük entegre tekstil ve giyim üretim 
teknolojileri organizasyonunda kapsamlı bir 
tanıtım etkinliğine imza atan MTG, yeni isminin 
ve logosunun lansmanını da yaptı. Çok sayıda 
basın mensubunun takip ettiği toplantıda MAİB 
ve MTG’nin yönetim kurulu üyeleri, Türk maki-
ne sektörünü temsilde izlenecek yeni strateji-
leri paylaştı. 
Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran,  Yönet im Kurulu Başkan 
Yardımcıları Kutlu Karavelioğlu ile Necmettin 
Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep 
Erkunt Armağan, Ferdi Murat Gül, Menderes 
Akar ve Mehmet Ağrikli katıldı.
 
MİLANO’DAN “TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ”  GEÇTİ
Türkiye, Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon 

Makineleri Fuarı ITMA’ya bu yıl 135 firmayla 
katılarak çıkartma yaptı. Sektöre yönelik tanı-
tım çalışmaları kapsamında yeni logo ve ismin 
kullanıldığı ilanlar, fuar alanı ve şehrin farklı 
noktalarını süsledi. Fuarda gerçekleştirilen 
basın toplantısında açıklamalarda bunulan 
MAİB ve MTG Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, sektörün gelecek hedeflerini ve 
yeni logosunun ardındaki felsefeyi anlattı. MTG 
olarak, sektörün gelişimine yönelik stratejilere 
katkı sağlamak üzere katıldıkları uluslararası 
organizasyonlarda, makineciliğin tüm dünya-
da ne kadar hızlı bir gelişme içinde olduğunu 
gözlemlediklerini belirten Adnan Dalgakıran, 
“Makine sektörü katma değerini artırırken, 
katma değerli üretim konusunda tüm imalat 
sanayisini peşinden sürüklüyor. Dünya mal ih-
racatı tablosunda petrol ve doğalgazdan sonra 
2.910 milyar dolar ile ikinci sırada bulunan ve 
Türkiye imalat sanayisinde 1 birim üretimle 
0,26 birim katma değer yaratma gücüyle üçün-
cü sırada yer alan makine sektörünü, Türkiye 
ekonomisi için de vasatlıktan çıkışın adresi 
olarak görüyoruz. Sektörün, ekonominin gene-
line yayılan çarpan etkisiyle kendisine atfedi-
len bu önemi fazlasıyla hak ettiğini hep birlikte 
göreceğiz. Gelecek döneme ilişkin hedefleri-
mizi, kararlılığımızı ve çalışma felsefemizi so-
mutlaştırmak için de sembolik bir adım atmak 
istedik. Bu nedenle Birliğimizin logosunu fel-
sefemizi yansıtır bir hale getirdik. Yeni logo-
muz; cesareti, açık sözlülüğü, adanmışlığı ve 

MAİB ve MTG, 
yenilenen yüzüyle 

Uluslararası Tekstil 
ve Konfeksiyon 

Makineleri Fuarında 
(ITMA) yerini 
aldı. MAİB ile 

yoluna “Türkiye’nin 
Makinecileri” 
ismiyle devam 

edecek MTG’in yeni 
kurumsal logoları 
ulusal medyamızın 

temsilcilerinin 
katıldığı basın 

toplantısıyla tanıtıldı.
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saygıyı temel değerleri olarak benimse-
miş olan Türkiye’nin Makinecileri’ni bu 
ülkeden yükselen ve dünyaya ışık veren 
bir yıldız olarak simgelemektedir” dedi.

“SANAYİLEŞMENİN ANAHTARI 
MAKİNE SEKTÖRÜNDEDİR”
MAİB’in, faaliyete başladığı günden beri 
pozitif bir gelişme çizgisine sahip oldu-
ğunu belirten Adnan Dalgakıran, Türk 
makine imalat sanayisinin 200’den faz-
la ülkeye ihracat yaptığına dikkat çekti. 
Türk makine sektörünün yüksek katma 
değer, mühendislik becerileri ve reka-
betçi fiyatlarla uluslararası pazarda say-
gın bir oyuncu olduğuna belirten Adnan 
Dalgakıran şunları söyledi: “İhracat ar-
tışında sektörlerin beş yıllık performan-
sı incelendiğinde, makine sektörünün 
ardından, 2014 yılı itibarıyla ikinci sıra-
da bulunan en yakın sektörde yüzde 48 
seviyesinde artış görülürken, bu oran 
makine sektöründe yüzde 68 seviyesinde 
oldu. Türk makine sektöründe ihracatın 
ithalatı karşılama oranının da son 12 
yılda iki katına çıktığını görüyoruz. Yurt 
içinde pek çok sektöre yatırım malı sağ-
layan makine sektörü, dışa bağımlılığı ve 
dış ticaret açığını azaltmasının yanı sıra 
bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
sanayileşmenin itici gücüdür.”

“MAKİNE SEKTÖRÜ TÜRKİYE’YE 
SINIF ATLATACAK”
Yeni hükümetin sanayiye daha fazla il-
gi göstermesi gerektiğinin altını çizen 
Adnan Dalgakıran, “Türkiye kaynaklarını 
iyi kullanırsa, her koşulda ileri gidecek 
bir ülke, ancak biz makine sektörünün 
ülkemizi sadece ileri götüreceğini değil, 
ona sınıf atlatacağını da iddia ediyoruz. 

Bunun için yeni dönemde sadece üre-
time değil, Türkiye’deki üretim kültü-
rünü dönüştürmeye de odaklanacağız. 
Bu çerçevede işe, eleştirel aklın yerleş-
mesi için hayata geçirdiğimiz projelerle 
başladık. Gelişmiş ülkelerde yaptığımız 
incelemeler, üretimin ardında sağlam 

bir üretim felsefesi ve kültürü yattığını 
açıkça ortaya koydu. Yeni dönemde sa-
dece üretime değil Türkiye’nin üretim 
kültürünü dönüştürmeye de odaklana-
cağız. Biliyoruz ki, Türkiye’nin sanayileş-
mesinin anahtarı makine sektöründedir” 
diyerek sözlerini sürdürdü.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN YENİ LOGO AİLESİ

MILANO ŞEHIR HATLARI OTOBÜS VE 
TRAMVAYLARI TÜRKIYE’NIN MAKINECILERI 

REKLAMLARIYLA GIYDIRILDI.
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METRO ISTASYONLARININ GIRIŞINDE VE BEKLEME ALANLARINDA 
DA TÜRKIYE’NIN MAKINECILERI REKLAMLARI VARDI. 

TÜRKIYE’NIN MAKINECILERI REKLAMLARININ EN FAZLA 
GÖRÜLDÜĞÜ YER, FUAR ALANI METRO ISTASYONU 

OLDU. YÜZ BINLERCE ZIYARETÇI ILK ÖNCE TÜRKIYE’NIN 
MAKINECILERI ILE KARŞILAŞTI. 

FUARIN ANA GIRIŞINDE YÜKSELEN 
DEV BALON, ZIYARETÇILERIN ILGISINI 

TÜRKIYE’NIN MAKINECILERI’NE YÖNELTTI.
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HOLLERE ULAŞMAK IÇIN MUTLAKA KULLANILMASI 
GEREKEN YÜRÜME YOLU TÜRKIYE’NIN MAKINECILERI 

ILANLARIYLA DONATILMIŞTI. 

FUARIN DOĞU GIRIŞINDE TÜRKIYE’NIN MAKINECILERI ILANI 
YER ALIYORDU.

HER GÜN YÜZLERCE ADET 
DAĞITILAN GÜNLÜK 

FUAR GAZETESININ ARKA 
SAYFASINI TÜRKIYE’NIN 
MAKINECILERI REKLAMI 

KAPLADI.
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“1952 yılından bu yana devam eden ITMA 
Fuarının en büyük özelliği, dünyanın ilk ve en 
büyük tekstil makineleri fuarı olmasıdır. Dört 
yılda bir gerçekleştirilen bu organizasyona 
katılabilmeleri için firmalarda bazı özellikler 
aranıyor. Sektörümüze yönelik neredeyse 
bütün fuarlar yıllık ya da iki yıllık periyot-
larda, üç-beş gün süren bir zaman dilimine 
yayılırken ITMA sekiz gün boyunca dünyanın 
farklı ülkelerinden gelen tekstil makinecile-
rini ağırlıyor. Tekstil sanayicileri yol haritala-
rını belirlemek için mutlaka bu fuarı bekler. 
Teknolojinin izlediği yön, yeni buluşlar ve yeni 
makineler dünyanın beğenisine bu mecra-
da sunuluyor. Bu yılki fuarın sönük geçtiğini 
düşünüyorum. Bundan 15-20 sene önceki 
fuarlarda daha büyük alanlarda daha etkin 
bir organizasyonla karşılaşırdık. Üreticiler 
ITMA’dan önce yeni makine ve ürünlerini her-
hangi bir fuarda sergilemezdi. Katılım şartları 
çok ağırdı. İplikçiler, konfeksiyoncular, ör-
meciler fuara alınmazdı. Artık ITMA’ya rakip 
olabilecek birçok fuar düzenleniyor. Örneğin 
Çin’de ITMA ASIA düzenleniyor. Ayrıca 
Shanghaia Teks ve Hindistan Mumbai’de 

düzenlenen fuarlar da var. İstanbul’da bizim düzenlediğimiz İTM Fuarı da 70-80 
bin metrekare kapalı alanda, 60-70 bin ziyaretçi sayısıyla ITMA’dan sonra dün-
yanın dördüncü büyük fuarı. 200 bin metrekare alandan 100 bin metrekare alana 
gerileyen ITMA Fuarı, her ne kadar katılımcı ülke ve firma sayısı artsa da bence 
kan kaybediyor. Tekstil üretimin doğuya kayması, Avrupa’da fuar düzenlemenin 
maliyetinin yüksekliği ve AB vizesi almanın zorluğu; bu durumun yaşanmasındaki 
en büyük nedenler arasındadır. Tekstil makinelerinin en büyük alıcıları üretimin 
ağırlıkta olduğu Pakistan, Hindistan, Irak, İran ve Mısır gibi ülkeler. Dolayısıyla söz 
konusu coğrafyadan gelenlerin yaşadığı vize sorunu, fuarı da olumsuz etkiliyor. 
ITMA’nın Türkiye açısından iki önemli noktası var. Öncelikle Türk makine ve akse-
suar sanayicileri her fuarda güçlerini burada sergileme şansına sahip oluyor. 1987 
yılında üç olan ziyaretçi sayımız, bugün itibariye 138’e yükseldi. İplik imalatçılarını 
hariç tutarsak, makine ve aksesuar imalatı yapan 100’ün üzerinde Türk firması 
burada Türkiye’yi ve Türk makine sektörünü temsil ediyor. Bu anlamda biz İtalya 
ve Almanya’dan sonra üçüncü katılımcı ülkeyiz. Bundan daha önemlisiyse AB üye-
si ülkeler dışında fuara en fazla ziyaretçi Türkiye’den geliyor. Çünkü Türkiye çoğu 
batılı ülkelerden olmak üzere her yıl 2 milyar dolarlık makine alıyor. Türk tekstil 
makinecileri olarak en fazla makine sattığımız ülke de yine Türkiye. Yani vatandaş-
larımız burada bizleri görüyor ve fikir alışverişi daha sonra ticari alışverişe dönü-
yor. ITMA bu anlamda bir buluşma noktası özelliği taşıyor.” 

“Türkiye’nin Makinecileri bizim gurur kaynağımız ve en büyük destekçimiz. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin fuar kapsamında şehrin merkezi noktalarında, otobüslerde, metrolarda 
sektörümüzün adını duyuran reklam ve tanıtım faaliyetlerinin geri dönüşlerini alıyoruz. 
Sadece Türkler değil, yabancı arkadaşlarımız da Türk makinecilerinin adına her yerde 
rastladıklarını bizlere aktarıyor. Derneğimiz adına Türkiye’nin Makinecileri’ne çok teşekkür 
ediyorum. İyi ki arkamızda onlar gibi bir güç var. Desteklerinin artarak devam etmesini 
arzu ediyoruz.”

“Bu fuara gururla sunduğumuz 
iki tane yepyeni tasarımla geldik. 
Yaptığımız en çılgın projelerden biri, 
yapay gerçeklik dediğimiz 3 boyutlu 
simülasyon ile bütün makine parku-
rumuzu gösterebilmemiz. İnanılmaz 
keyifli ve çok da dikkat çeken bir iş 
başardık. Makine parkuru turumu-
zu ilk iki günde 182 kişi ziyaret etti. 
Fuarda bu çalışmayı gerçekleştiren 
tek firma biz olduk. Bu yıl çok faz-
la sayıda yabancı misafir ağırladık. 
ITMA, genellikle uzun dönemli ya-
tırım yapmak isteyen müşterilerin 
beklediği bir fuar. Bütün makine-
leri bir arada görüp karşılaştırma 
yapabiliyorlar.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam 
ve ilanlarını çok beğeniyorum. Bu fuar-
da da oldukça modern çalışmalara imza 
atmışlar. Türk firmaları olarak biz kali-
teli makineler üretiyoruz ve Türkiye’nin 
Makinecileri de sahip olduğumuz potan-
siyeli dünyaya duyuruyor.”

AYÇA HASBAY 
HAS GROUP 
YÖNETIM KURULU ÜYESI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ, 

MODERN 
ÇALIŞMALARA 
İMZA ATIYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ EN 
BÜYÜK DESTEKÇİMİZ VE GURUR 

KAYNAĞIMIZ”

ADIL NALBANT 
TEMSAD
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

4.
KATILIM

5.
KATILIM
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“ F i r m a  o l a r a k  2 0 1 1  y ı l ı n -
d a  Barselona’da düzenlenen ITMA 
Fuarından sonra, Milano’daki orga-
nizasyona da katılmaya karar ver-
dik. Fuarı genel anlamıyla başarılı 
bulduğumu söyleyebilirim. Bu yılki 
fuarı ziyaretçi sayısı ile niteliği ya-
nında fuar alanı anlamında da be-
ğendim. Yerleşim düzeni hem fir-
maların, hem de ziyaretçilerin pra-
tik faydası gözetilerek hazırlanmış.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin tanıtım 
kampanyaları Türk makinesine yönelik 
algıyı olumlu yönde etkileyerek ülke-
mizde kaliteli makinelerin üretildiğini 
tüm dünyaya ilan ediyor. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin özellikle son yılardaki 
başarılı çalışmalarını beğeniyle takip 
ediyorum.”

BAHATTIN DABANIYASTI 
ÖRNEK MAKINE
FIRMA YÖNETICISI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ, 

KALİTEMİZİ 
DÜNYAYA İLAN 

EDİYOR”

“VİZE UYGULAMALARI SORUN 
YARATIYOR”

“ITMA TEKSTİL MAKİNELERİ 
SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA NOKTASI”

“Firmamız tekstil terbiye makineleri imalatı 
alanında 43 senelik bir geçmişe sahip. İlk defa 
bu ITMA Fuarında makinelerimizi getirmedik. 
Fuar, dört yılda bir düzenleniyor olması nede-
niyle de ayrı bir kıymete sahip. Dünyanın hemen 
her ülkesinden gelen makine üreticileri burada 
son teknolojiye sahip yeni makinelerini sergili-
yor. Tekstil makinesi imalatı alanında faaliyet 
gösteren her firmanın muhakkak bu fuarlarda 
bulunması gerekiyor. Fuarda bu yıl sergilenen 
makinelerin genel konseptinde bir değişiklik 
olmadığını gözlemledim. Teknolojik gelişme-
ler daha çok makinelerin elektrik ve elektronik 
donanımında fark ediliyor. Bu yılki fuarda Arap 
ülkelerinden gelen ziyaretçilerin azlığı dikkat 
çekiciydi. Bizim açımızdan dezavantaj yaratan bu 
durum, Avrupa ülkelerinin uyguladığı şartları ol-
dukça ağırlaştırılmış vize sisteminin bir sonucu.”

“ITMA, Türk tekstil makineleri sektörü açısından ol-
dukça önem taşıyan bir fuar. Türk Makinecileri’nin 
burada sektörümüzü ve ülkemizi tanıtmak için göster-
diği çabayı hayranlıkla izliyorum. Sektörümüzle bü-
tünleşerek daha başarılı olacaklarına inanıyorum.” 

“ITMA bizim için dünyadaki en önemli tekstil 
makineleri fuarıdır. ITMA ASIA, Çin’deki üre-
ticiler sebebiyle bize pek fayda sağlamıyor. 
Fakat bu fuar bizim için büyük önem taşıyor. 
Yaklaşık 28 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Özellikle Brezilya, Arjantin ve Kolombiya gibi 
Güney Amerika ülkeleri yeni hedef pazarımızı 
oluşturuyor. Dolayısıyla buraya geliş ama-
cımız Türk alıcılara makine satmak değil. 
Müşterilerimizin yüzde 90’ı bizi tanıdığı için 
fiyatlarımız konusunda bilgi sahibi olmadan 
makine almıyor. ITMA Fuarında yer almamızın 
yegane amacı ihracatımızı artırmak.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam ve ilan ça-
lışmalarıyla fuarın her noktasında karşılaştık. 
Sektörde imalat gerçekleştiren bir Türk firması ola-
rak Türkiye’nin Makinecileri’nin faaliyetlerini tak-
dirle karşılıyoruz. Türk makine sektörünün üretim 
gücünü ve kalitesini yansıtma noktasında önemli 
bir görev üstleniyorlar.” 

CÜNEYT ALKAN 
ALKAN GROUP 
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

EMIN ILHAN 
MILHAN MAKINE
ULUSLARARASI SATIŞ 
MÜDÜRÜ
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“Ziyaretçiler bu fuarda da makine-
lerimize yoğun ilgi gösterdi. Fuar 
ziyaretçilerinden memnuniyet verici 
tepkiler aldık. İlk iki gün nispeten ha-
reketsiz geçen fuar daha sonra asıl 
ritmini buldu. ITMA Fuarı için tekstil 
makineleri sektörünün olimpiyatları 
benzetmesini yapsak yanlış olmaz. 
Burada dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gelen makine üreticileri gövde göste-
risi yapıyor, her firma yeni ürünleriyle 
çığır açmaya çalışıyor. Firma olarak 
biz de her ITMA Fuarına yeni ürünle-
rimizle katılmaya özen gösteriyoruz. 
İlerleyen yıllarda da burada olmayı 
sürdüreceğiz.”   

“Türkiye’nin Makinecileri’nin ITMA 
Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği tanı-
tım çalışmalarını gayet başarılı buldum. 
Sektörümüzün tanıtımına dönük ilanlar 
hem önemli fuar dokümanlarının, hem de 
çeşitli sektörel yayınların içinde görülebili-
yor. Türkiye’nin Makinecileri, bu yönüyle 
sektörümüzün gücünü herkese duyuruyor. 
Bu aşamadan sonra makine üreticilerine 
düşen görev de olabildiğince çok makine 
satarak Türkiye’nin Makinecileri’nin ça-
balarının sonucunu almaktır.”

SERVET BALCI 
AĞTEKS
ÜRETIM MÜDÜRÜ

“SEKTÖRÜMÜZÜN 
OLİMPİYATINA 
TÜRKİYE’NİN 

MAKİNECİLERİ 
DAMGASINI 

VURDU”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
ÖNYARGILARI YIKIYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
DÜNYANIN HER YERİNDE”

“ITMA, tekstil makineleri sektörünün zir-
ve organizasyonu olarak nitelendiriliyor. 
Fuarlarla firmamızın bilinirliği arttıkça, dün-
ya pazarındaki yerimizi de sağlamlaştırdık. 
ITMA, bu anlamda bize yeni pazarlar açarak 
yeni müşteriler kazandırdı. Burada bulunma 
amacımız sıcak satış gerçekleştirmekten da-
ha çok potansiyel müşterilerle temas kurmak 
ve marka bilinirliğimizi artırmak. Önceki yıl-
larda Almanya ve İspanya’da gerçekleştirilen 
ITMA fuarlarına kıyasla bizim açımızdan en 
verimli organizasyon bu yılkiydi. Memnun edi-
ci bir ilgiyle karşılaşarak çok sayıda ziyaretçi 
ağırladık.”

“Sektörümüzün bilinirliğini artırma adına 
Türkiye’nin Makinecileri’nin üstlendiği çalış-
maları oldukça önemli buluyorum. 2011 yılında 
Barselona’da düzenlenen ITMA Fuarında çok ak-
tif olduklarını gözlemlemiştim. Türkiye’yi ve Türk 
makine sektörünü tüm olumsuz önyargıları berta-
raf ederek dünyaya anlatıyorlar.”

“Katıldığımız ilk ITMA Fuarı 1999’da Paris’te 
düzenlenen organizasyondu. Devamında 
da 2003 Birmingham, 2007 Münih, 2011 
Barselona’ydık. Ayrıca iki defa da Şangay’da 
düzenlenen ITMA ASIA’ya katıldık. ITMA bi-
zim için bir prestij fuarıdır. Burada satış 
yapmaktan ziyade yeni ürünlerimizi ve sahip 
olduğumuz teknolojiyi dünya çapındaki potan-
siyel müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. 
Farklı ülkelerden, markamızı tanıdıkları için 
gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladık. Benim 
ziyaretçi olarak yer aldığım en kalabalık fuar 
1995 yılında Milano’da düzenlenen organizas-
yondu. O fuardan sonra ziyaretçi sayısı bakı-
mından her yıl bir azalma gözlemledim. Bu 
yılki ITMA ise 1995 Milano’dan sonra gördü-
ğüm en yoğun fuardı. Fuardan gayet memnun 
ayrıldık.”

“Bizlerin gidemediği, ulaşamadığı ve sektörümü-
zün açısından büyük potansiyel taşıyan yerlerde 
Türkiye’nin Makinecileri muhakkak yer alıyor. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin faaliyetlerini oldukça 
başarılı buluyor ve destekliyoruz.” 

FETHI ÖZKÖK 
CANLAR MEKATRONIK
GENEL MÜDÜRÜ

HÜSEYIN BIRBEN 
BENEKS
YÖNETIM KURULU BAŞKANI
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“Tekstilin boyahane kısmındaki 
makinelerini üreten Avrupa’daki en 
büyük firmayız. Bu kategoride dün-
yada da ikinci sıradayız. Firmamız 
yıllardır dünyanın her yerine ma-
kine ihraç ediyor. Dünyanın çeşitli 
noktalarında, özellikle Asya’da 8 
binden fazla makinemiz çalışıyor. 
ITMA Fuarına firmamızı tanıtmak, 
yeni müşteriler elde etmek ve var 
olan müşterilerimizle tekrar temas 
kurmak için katıldık. Bu kapsam-
da fuar bizim için buluşma noktası 
özelliği taşıyor. Fuarda hep birlikte 
Türk tekstil makinecilerinin ulaş-
tığı seviyeyi ve sahip olduğu gücü 
dünyaya gösteriyoruz. 2011 yılın-
da Barselona’da düzenlenen ITMA 
Fuarında ciddi satış rakamlarına 
ulaştık. Bu yılki fuar da firmamız 
açısından çok verimli geçti.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin 2011 
ITMA Barselona Fuarındaki reklam 
ve tanıtım faaliyetleri çok başarılıydı. 
Bu sayede fuardaki varlığımızı herkese 
duyurdular. Bu yıl Milano’da da ülke-
mizin makine imalatı alanında ulaştığı 
noktayı sektörün uluslararası buluşma 
noktalarından birinde tüm dünyanın 
gözlerinin önüne serdiler. Birebir temas 
ettiğimiz müşterilerimizden de bu an-
lamda olumlu geri dönüşler aldık.”

SERVET SIRATAŞ
DMS DILMENLER MAKINE
PAZARLAMA MÜDÜRÜ

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 
İLE DAHA DA 
GÜÇLÜYÜZ”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ”

“MARKAMIZI DUYURMAK İÇİN
EN DOĞRU YER”

“ITMA, uluslararası bir nitelik taşıdığı için 
dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren 
triko imalatçıları dahil, sektörle ilgili potan-
siyel müşterilerimize kendimizi daha iyi bi-
çimde anlatıyor, daha kolay ulaşabiliyoruz. 
Bu açıdan özellikle bu fuar bizim için büyük 
önem taşıyor. Sıcak satıştan ziyade Ar-Ge ça-
lışmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz yeni 
ürünleri potansiyel müşterilerimize doğrudan 
tanıtabiliyoruz. Firmamıza her yıl artan bir 
ilgi var. Bu durumu ITMA’da çok net biçimde 
gözlemleyebiliyoruz.”

“Türk makine ve yedek parça imalat sektörünün 
bütün dünyaya tanıtılarak, ülkemizdeki üretimin 
teşvik edilmesi sektörde faaliyet gösteren herkesin 
arzuladığı bir durum. Bu noktada üretimin öne-
mini bilen sektör temsilcileri olarak Türkiye’nin 
Makinecileri’nin, sektörümüzün potansiyeli-
ni dünyaya duyurmaya yönelik çalışmalarını 
destekliyoruz.”

“Dört yılda bir düzenlenen ITMA Fuarı, üret-
tiğimiz makineleri dünyaya tanıtmak için 
önemli bir fırsat sunuyor. Tekstil makinele-
rinin ulaştığı teknolojik düzey burada takip 
edilebiliyor. Rakiplerimizle aramızdaki kalite 
ve teknoloji farkını burada gösterebiliyoruz. 
Ayrıca dünya çapında faaliyet gösteren teks-
til imalatçılarının çoğu fuarı ziyaret ediyor. 
Sekiz güne yayılan fuar süresi de alıcıların 
her konuda fikir sahibi olabilmesi için oldukça 
yeterli bir zaman. Bu yılki fuara iyi hazırladık. 
2011 yılındaki fuarda bir makinemizi sergiler-
ken şimdi, dört farklı makineyle buradayız. 
Ürünlerimizi her açıdan geliştirerek daha 
verimli ve daha hassas hale getirdik. Bu çer-
çevede gördüğümüz ilgiden çok memnunuz.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin ITMA Fuarı çer-
çevesinde gerçekleştirdiği reklam çalışmalarının 
ülkemizin ve sektörümüzün tanıtımı açısından çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Burası Türk ma-
kine sektörünün adını duyurmak için seçilebilecek 
en doğru yerlerden biridir.”

SONGÜL BAYRAKTAR KASAP
NIT ÖRME
ÜRETIM MÜDÜRÜ

YILMAZ DOĞAN 
HAS MAKINE
YÖNETIM KURULU BAŞKANI
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TARMAKBİR 9. SEKTÖR 
BULUŞMASI ANTALYA’DA 
GERÇEKLEŞTİ
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Makine Tanıtım 
Grubunun (MTG) desteğiyle 26-29 Kasım 2015 tarihleri arasında traktör ve tarım makineleri 
konusunda faaliyet gösteren imalatçı, ihracatçı ve ithalatçı firmaları 9. kez bir araya getirdi.

TARMAKBİR tarafından dokuzuncu-
su düzenlenen sektör buluşması, 
Antalya’da düzenlendi. 116 kişilik 
katılımla şimdiye kadarki en yük-
sek iştirakçi sayısına ulaşılan et-

kinlikte, sektör sorunları ve çözüm önerileri 
tartışıldı. Kamu kurum ve kuruluşları tara-
fından tarımsal mekanizasyonla ilgili mevzu-
at çalışmaları ve uygulamaları hakkında bilgi 
verilmesi, mevzuat ve uygulamalarına dair so-
runların görüşülmesi ile üniversite-sanayi iş-
birliğinin geliştirilmesi amacıyla 2007 yılından 
bu yana aralıksız düzenlenen toplantıya; ara-
larında TARMAKBİR üyeleri, akademisyenler, 
ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum örgüt-
lerinin temsilcilerinin de yer aldığı çok sayıda 
davetli katıldı. 

“BAŞARININ ANAHTARI; BİLGİ, 
TEKNOLOJİ VE YÖNETİM”
TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol 
Önal, etkinliğin açılış konuşmasında, önemi 
giderek artan tarım sektörüne dikkat çekerek 
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tarımda başarılı olmak ve hedeflere ulaşmak 
için anahtar unsurların bilgi, teknoloji ve yö-
netim olduğunu söyledi. En önemli tarımsal 
girdinin tarımsal mekanizasyon ürünleri ol-
duğunu vurgulayan Şenol Önal, bunun için 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında özel 
bir yapılanmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. 
Önal sözlerini şöyle sürdürdü: “2016 yılından 
itibaren, üyelerinin taleplerine göre şekille-
necek çağrılı tematik sunumların çoğunlukta 
olması planlanan sektör buluşmasında, tüm 
sektör paydaşlarını daha çok kaynaştıracak 
bazı sosyal aktiviteler de dahil olmak üzere, 
yenilikler ve düzenlemeler yapılacak. İlgiden 
çok memnunuz. Sektörümüze sağladığı kat-
kının sürmesi için çalışmalarımızı kesintisiz 
sürdüreceğiz.” Toplantının açılışında ayrıca 
TARMAKBİR Genel Sekreter Selami İleri yaptı-
ğı sunumla, sektördeki genel durum hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.
Sektör paydaşı 116 kişi ile şimdiye kadarki 
en yüksek katılımcı sayısına ulaşıldığı Sektör 
Buluşmasının iki gün süren çalıştayında ilk 
oturum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
sunumlarına ayrıldı. Bu oturumda  Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Sanayi 
Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı adına Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
TAMTEST Tarım Alet ve Makinaları Test 
Merkezi Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü temsilcileri birer sunum gerçek-
leştirdi. Birinci günün ikinci oturumunda ise 
“Finansal Destekler” konusu ele alındı. Bu 

oturumda Ekonomi Bakanlığı adına İhracat 
Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı adına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu ve Türk Eximbank tem-
silcileri katılımcıları bilgilendirdi. İkinci gü-
nün ilk oturumunda “Finansal Destekler” ko-
nusuna devam edildi ve bu kapsamda Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliğinin sunumlarına yer verildi. Üçüncü 
oturumun konusu olan “Üniversite-Sanayi 
İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon” kapsamında ise 
Tarım Makinaları Derneği, TÜBİTAK, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 
TARMAKBİR Proje Koordinasyon Grubu ve çe-
şitli akademisyenler birer sunum gerçekleş-
tirdi. Son oturumda ise FederUnacoma-İtalya 
Tarım Makineleri İmalatçıları Federasyonu ta-
rafından dünyanın en büyük tarım makineleri 
fuarlarının başında gelen EIMA 2016 Fuarının 
bir tanıtımı yapıldı. Bütün oturumların sonun-
da, soru ve cevap bölümleri gerçekleştirildi.

SEKTÖR BULUŞMASINDA İLKLER 
YAŞANDI
Bu seneki Sektör Buluşması etkinliğinde bir il-
ke imza atıldı. Aynı salonda 26 Kasım tarihinde 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
Tarımsal Mekanizasyon Kurulunun Olağan 
Toplantısı yapıldı. TARMAKBİR’in ev sahibi ol-
duğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ta-
rafından organize edilen toplantı, tarımsal me-
kanizasyon politikalarına yön vermek amacıyla 
gerçekleştirildi. Sektörel tavsiye niteliğindeki 
kararlarının alındığı Tarımsal Mekanizasyon 
Kurulunun 2015 yılı toplantısına yaklaşık 60 
sektör paydaşı katıldı. Kurulun aldığı karara 
göre bundan sonraki toplantılar TARMAKBiR 
Sektör Buluşmaları ile eş zamanlı olarak 
yapılacak.
TARMAKBiR Sektör Buluşmaları ile ilgili ola-
rak TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri, 
“Katılımcılar sadece toplantılarda değil, çeşitli 
sosyal ortamlarda da bir araya gelip, tanışma 
ve sektörel konularda görüş alışverişi yapma 
imkanı buluyorlar. Sektör buluşmamızın bu 
yönünü, en az toplantılar kadar önemsiyoruz. 
2016 yılından itibaren, üyelerden gelen talep-
lere göre şekillenecek çağrılı tematik sunum-
ların çoğunlukta olacağı Sektör Buluşmasında, 
tüm sektör paydaşlarını daha çok kaynaştıra-
cak bazı sosyal aktiviteler yapılması da dahil 
olmak üzere, yenilikler ve düzenlemeler yapıl-
masını planlanlıyoruz” dedi. İleri, “Yaklaşık 40 
üye firmamızın yanı sıra, 38 kurum ve kurulu-
şun ilgi gösterdiği Sektör Buluşmamız, makina 
sektörünün bu kapsamdaki ilk ve tek etkinliği 
olmasının verdiği sorumlulukla, üyelerimizden 
gelecek öneriler doğrultusunda gelişimini sür-
dürmeye devam edecektir” diyerek sözlerini 
tamamladı.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
MİLLİ KATILIMLA 
UZAKDOĞU’YA UZANDI
Türk makine üreticileri, milli katılım organizasyonuyla Machine Tool Indonesia fuarında 
bir kez daha yerini aldı. Türkiye’nin Makinecilerinin etkinlik süresince devam eden tanıtım 
çalışmaları ise tüm çevrelerin beğenisini kazandı.

Endonezya’nın metal işle-
me teknolojileri alanında 
en büyük fuarı kabul edi-
len Machine Tool Indonesia 
Fuarı 2-5 Aralık  tarihleri 

arasında Cakarta’da düzenlendi. 29’un-
cusu gerçekleştirilen etkinlikte, 36 fark-
lı ülkeden 2 bin 123 katılımcı yerini al-
dı. Türkiye, Almanya, Çin, Güney Kore, 
Japonya, Malezya, İngiltere, Singapur, 
Tayvan ve Tayland’ın aralarında bulun-

duğu 10 ülke ise fuarda milli katılımla 
temsil edildi. Türkiye’nin Makinecileri 
adına Yönetim Kurulu Üyesi Menderes 
Akar’ın katıldığı organizasyonda ku-
rumlarını temsilen Makine İhracatçıları 
Birliği (MAİB) Uzman Yardımcısı Şeyda 
Yıldız, Makina İmalatçıları Birliğinden 
(MİB) Ekonomist Fulya Çınar Önal da 
hazır bulundu. MAİB tarafından ise milli 
katılım organizasyonunda görev yap-
mak üzere Tanıtım, Fuar, Organizasyon 

ve Eğitim Şube Şefi Ebru Atamer 
görevlendirildi.
G-20 üyesi olan Endonezya, Güneydoğu 
Asya’nın en büyük ekonomisidir. Dünya 
bankası verilerine göre, Endonezya 2014 
yılı itibariyle dünyanın 16’ncı büyük eko-
nomisi konumunda. 
Endonezya, Türkiye’nin de üyesi olduğu 
D-8 ülkeleri içinde yer alıyor. Bangladeş, 
İran, Malezya, Pakistan, Nijerya ve 
Mısır’ın da üye olduğu D-8’in amacı, 
üye ülkeler arasındaki ticareti ve işbir-
liğini artırmak olarak nitelendiriliyor. 
Gelişime açık yapısıyla önemli bir pazar 
olan Endonezya’da Türk makine üre-
ticilerini zorlayan nedenlerin başında 
Uzakdoğu’da bölge içi ticaretin ağırlığı, 
navlun fiyatları ve pazar hakkında ye-
terli bilgiye sahip olunamaması geliyor. 
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Endonezya pazarında uzun süredir 
varlığını sürdüren Türk firmaları 
ise bölgesel işbirlikleri ile sorun-
larına daha kolay çözüm buldukla-
rını belirtiyor.

MACHINE TOOL INDONESIA 
FUARINA 4’ÜNCÜ KATILIM
Fuara yeni ismiyle ilk, kurum-
sal olarak dördüncü kez katılan 
Türkiye’nin Makinecileri, B1 ho-
lünde bulunan 80 metrekarelik iki 
katlı stantta çalışmalarını sürdür-
dü. MAİB, Machine Tool Indonesia 
Fuarına yönelik 2014 yılında oldu-
ğu gibi milli katılım organizasyonu 
düzenledi. Organizasyon kapsa-
mında MAİB üyesi 12 firma fuarda 
yerini aldı. Fuar hazırlıkları çerçe-
vesinde ülke hakkında genel bilgi-
lerin, ticari ilişkilerin ve dış ticaret 
rakamlarının yer aldığı bilgi notu 
paylaşılan firmaların yetkilileriyle 
fuar süresince koordinasyon ha-
linde hareket edildi. Türkiye’nin 
Makinecileri fuarda üretici firma-
lar ve makine sektörünün genel 
yapısı hakkında bilgi veren broşür-
ler de dağıttı. Fuarda ayrıca Türk 
firmalarına görüşmelerinde kul-
lanmaları amacıyla kırtasiye seti, 
stantlarında yer alması amacıyla 
Türk bayrağı ve Türkiye’nin maki-
necileri flamaları verildi.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
TANITIM ÇALIŞMALARIYLA 
FARK YARATTI
Türkiye’nin Makinecileri standın-
da, geçen senelerde olduğu gibi 
fuar süresince Türk firmalarına 
öğle yemeği ikram edildi. Firma 
temsilcilerinin bu hizmetten ol-
dukça mennun kaldıkları göz-
lendi. Fuar alanında farkındalığı 
artırmak amacıyla Türkiye’nin 
Makinecilerinin yenilenen ilanları 
fuarın farklı noktalarını süsledi. 
Hol girişlerindeki billboardlarda 
yer alan reklamlar dışında  ya-
ka kartı ve iplerine de sponsor 
olundu. 
Ziyaretçilere ise üye veritaba-
nını içeren USB ve CD’ler ile 
Türkiye’nin Makinecileri logolu  
rozetler ve nazar boncuğu da-
ğıtıldı. Fuarda, Yönetim Kurulu 
Üyesi Menderes Akar ve Ticaret 
Müşaviri Murat Taşkın Türk firma-
larını ziyaret ederek fikir alışveri-
şinde bulundu.
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“Endonezya gibi büyük bir pazardaki 
varlığımızı pekiştirip, ortaklarımız 
ile iş imkanlarımızı artırabilmek 
için fuarda yerimizi aldık. Machine 
Tool Indonesia sektörümüz açısın-
dan güzel bir fuar. Senelik progra-
mımız içerisinde pas geçmiyoruz. 
Fikir olarak sheet metal firmala-
rının ayrı olmasını yerinde bulduk. 
Organizasyonda herhangi bir sıkıntı 
yaşamadık. Ağırlıklı ihracat pazar-
larımız Amerika ve Arapça konuşan 
ülkelerdir. Uzakdoğu pazarlarında 
sakin ve derinden gidiyoruz. Zira 
patlamanın bir müddet sonra ola-
cağını düşünüyoruz. Firmamız 106 
ülkeye ihracat yapıyor. Ana ihracat 
kalemimizi ise talaşsız imalata uy-
gun makineler oluşturuyor. Machine 
Tool Indonesia Fuarına önümüzdeki 
yıllarda da katılmayı sürdüreceğiz.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin yarar-
lı olduğu kanaatindeyim. Tanıtım her 
açıdan çok önemli. Bu tanıtımların ku-
rumsal yapılar aracalığıyla uygulamaya 
geçirilmesi de profesyonel işlerin çıkma-
sını sağlıyor. Artık Avrupalı üreticiler 
ile aynı kategoride değerlendiriliyoruz. 
Bunun sağlanmasında emeği geçenlere 
çok teşekkür ederiz.”

AHMET INAN
ŞAHINLER METAL MAKINA
IHRACAT YETKILISI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 
PROFESYONEL 

ÇALIŞIYOR”

“MARKA BİLİNİRLİĞİ İÇİN TANITIM 
ŞART”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
İHRACATÇININ ÖNÜNÜ AÇIYOR”

“Machine Tool Indonesia Fuarına İhracat ka-
pasitemizi artırmak için katıldık. Fuarlarda 
yerimizi almayı özellikle imalat sektöründe-
ki diğer firmalara kendimizi tanıtma açısın-
dan faydalı buluyoruz. Fakat Machine Tool 
Indonesia Fuarında beklediğimiz potansiyeli 
göremedik. Organizasyon konusunda her-
hangi bir sıkıntı yaşamasak da beklentileri-
mizin altında bir fuar geçirdik. Orta Asya’ya 
önemli oranlarda ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Uzakdoğu ise payımızı artırabileceğimiz bir 
pazar. 10’dan fazla ülkede portal ve gezer 
köprülü vinçlerimiz kullanılıyor. Önümüzdeki 
yıllarda fuara yeniden katılabiliriz.” 

“Türkiye’nin Makinecilerinin çalışmalarını başarılı 
buluyorum. Bu fuar özelinde ise daha fazla görsel 
ve sesli aktiviteye sahne olan tanıtımların ön plana 
çıktığını söyleyebilirim. Reklamın iyisi kötüsü olmaz 
düşüncesindeyim. Marka  bilinirliğinin yaratılma-
sında bu tip çalışmalara her zaman ihtiyaç var.”  

“Machine Tool Indonesia Fuarına ilk kez katıl-
dık. G20 içinde yer alan Endonezya potansiyeli 
nedeniyle var olmak istediğimiz pazarlardan bi-
ri. Hedef müşteri kitlemiz içinde yer alan birçok 
yerel firmanın fuarda katılımcı olması sebebiyle 
onlarla birebir iletişime geçme fırsatımız oldu. 
Bu sebeple fuarın iyi geçtiğini söyleyebiliriz. 
Uzakdoğu pazarındaki ülkelerde bayi ağı oluş-
turmak istiyoruz. Firmamız 20’den fazla ülkeye 
düzenli olarak ihracat yapıyor. Ancak 60’dan 
fazla ülkede makinalarımız çalışıyor. Ana ihra-
cat kalemimiz vidalı ve pistonlu kompresörler-
dir. Machine Tool Indonesia Fuarına önümüz-
deki yıl da markamızın tanıtımı için katılmayı 
planlıyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin faaliyetlerinin tü-
münden çok memnunuz. İhracatçı firmaların önü-
nü açtığı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Yurt 
dışında özellikle son 10 yılda Türk malının kaliteli 
ürün olarak algılandığını söyleyebiliriz. Türkiye’nin 
Makinecilerinin özellikle yurt dışı fuarlarda yaptığı 
reklam ve tanıtım faaliyetleri bu algının değişmesinde 
etkili oldu.”

EMIN ÇOLAK
VISAN
SATIŞ MÜDÜRÜ

GÖKHAN GÜRCAN
AYKOM
IHRACAT MÜDÜRÜ
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“Endonezya pazarına yönelik ça-
lışmalarımızı sekiz yıldır sürdürü-
yoruz. Uzakdoğu’daki müşteriler 
zaman içinde Türk üreticilere alış-
maya ve Türk makinelerine güven-
meye başladı. Dini bağlarımız olan 
bu önemli pazarda Avrupalılara 
göre avantajlarımız olduğunu düşü-
nüyorum. Kaliteden ödün vermeden 
pazar koşullarını dikkate alarak ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz.” 

“Machine Tool Indonesia uzun yıllardır 
sayılı sayıda Türk firmasının katıldı-
ğı bir etkinlik niteliği taşıyordu. Fakat 
milli katılım organizasyonu sayesin-
de pazara üreticilerimizin ilgisi arttı. 
Daha fazla Türk firmasının katılmasını 
avantaj olarak görüyorum. Bunu sağ-
layan kurumlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Endonezya pazarındaki payımızı 
artırmak için milli katılım organizas-
yonlarını sürdürmeli, tanıtıma devam 
etmeliyiz.”

YAVUZ MERCIMEK
BAYKAL MAKINE
TEKNIK SATIŞ SORUMLUSU

“MİLLİ KATILIM 
İÇİNDE YER 

ALMAK GÜZEL”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ TEMSİL 
GÜCÜMÜZÜ ARTIRIYOR”

“TANITIMLAR SEKTÖRÜN VE 
FİRMALARIN PRESTİJİNİ ARTIRIYOR”

“Uzakdoğu ve Endonezya pazarında faaliyet 
göstermeye başlayan öncü firmalardan biri-
yiz. Firmamızın vizyonu açısından Asya-Pasifik 
pazarını çok önemsiyoruz. 10 yılı aşkın süredir 
bölgeye yönelik satış ve pazarlama faaliyetle-
rimizi sürdürüyoruz. İhracat açısından güç-
lü bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. 
Endonezya son derece büyük ve ekonomik açı-
dan gelişmeye devam eden bir ülke. Ülkedeki 
çeşitli sıkıntılar nedeniyle yatırımlar yavaşladı. 
Fuar organizasyonları da buna bağlı olarak 
durgun geçiyor. Fakat Machine Tool Fuarına 
katılmayı sürdüreceğiz. Bu pazarda kalitemizi 
kabul ettirdiğimize inanıyoruz. Türk makineci-
leri de bu pazardan daha fazla pay almalı.”

“Türkiye’nin Makinecileri yurt dışında sektörümü-
zün güçlü temsiline aracılık ediyor. Tanıtım çalışma-
larından kısa vadede sonuç beklemenin yersiz oldu-
ğu kanaatindeyim. Hedefimiz Türk makine sektörü-
nün imajının yükseltilmesi olmalı. İlgili kurumların 
desteğiyle Türk makinecilerinin Endonezya’da daha 
güçlü temsil edilmesinden memnuniyet duyuyoruz.”

“Machine Tool Indonesia Fuarına katılma 
amacımız ilk iki yılda kazandığımız pazar-
daki payımızı koruyup yeni müşteriler elde 
etmekti. Bu yılki fuar geçmiş senelere gö-
re biraz daha zayıf geçti. Standımıza gelen 
ziyaretçi sayısı azaldı. Bunun Türk firma-
ları olarak lokasyonumuzun değişmesi ve 
Endonezya’nın içinde bulunduğu ekonomik 
krizden kaynaklandığını düşünüyorum. Farklı 
pazarlarda olmayı çok arzu ediyor ve bu he-
def pazarlarda gerekli çalışmaları yapıyoruz. 
Özellikle son beş yıldır Uzakdoğu Asya paza-
rına odaklandık.”  

“Türkiye’nin Makinecilerinin çalışmalarını sek-
törümüz adına çok faydalı buluyorum. Dünyanın 
öbür ucunda bile bizleri yalnız bırakmıyorlar. 
Yapılan her çalışma Türk makine sektörünün ve 
firmalarımızın prestijini artırıyor. Türk üreticiler 
olarak da avantajlarımızın farkındayız ve bunları 
kullanmaya başladık.”  

HAKAN ÇEKI
ERMAKSAN
YURT DIŞI SATIŞ YÖNETICISI

MIKAIL ERIŞTI
HIDROLIKSAN
YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜRÜ

8.
KATILIM

11.
KATILIM

4.
KATILIM

231

ARALIK GÜNDEM



“MAKİNECİLERİMİZİN İTİBARI ARTIYOR”

“REKLAMLAR FARKINDALIK SAĞLIYOR”

“İhracat pazarlarımızdaki daralma bizleri 
yeni ülkelere yönlendirdi. Endonezya, po-
tansiyeli nedeniyle oldukça büyük bir pa-
zar.  Ayrıca ülkede bizim iş kolumuza giren 
makinelerin üretimi yetersiz. Machine Tool 
Indonesia Fuarı da bu durumla doğru oran-
tılı olarak firmamıza önemli fırsatlar sunu-
yor. İthalatçılar ile olumlu görüşmelerimiz 
oldu. MAİB bünyesinde katıldığımız için or-
ganizasyonda herhangi bir sorun yaşamadık. 
Hatta benzer ülkelerde yaşadığımız sorula-
rın da bu sayede aşılmış olduğunu tecrübe 
etmekten dolayı mutluluk duyduk. Avrupa 
kalitesindeki makinelerimizi Asya fiyatları 
seviyesinde sunmamız nedeniyle dünyanın 
her bölgesine ihracat yapıyoruz. Yakın pa-
zarlardaki daralmayı Uzakdoğu ülkeleri ile 
telafi etmeyi planlıyoruz. SBFM markası ile 
toplamda yaklaşık 60 ülkeye hidrolik pres-
ler, mekanik presler, delik delme/perfore - 
punch makineleri, silindir bükme makinele-
ri, bombe/tank kapağı form presleri,  sıvama 
makineleri, profil ve boru bükme makine-
leri yanında projeye veya ürüne özel olmak 

üzere sürücü otomasyonu ve kalıpları dahil 
komple metal sac işleme hatları ihraç ediyo-
ruz. Fuara tekrar katılıp, katılmayacağımıza 
yapacağımız değerlendirme sonrasında ka-
rar vereceğiz.”  

“Fuar girişine yerleştirilmiş olan Turkish 
Machinery panoları dikkat çekiciydi. Ayrıca fu-
ar içindeki stant tasarımı hem görsellik hem de 
fonksiyonellik açılarından ziyaretçiler üzerinde 
çok olumlu bir etki bıraktı. Dünya genelinde, 
üreticilerimize gösterilen itibarın Türkiye’nin 
Makinecileri sayesinde arttığını net bir şekilde 
ifade edebilirim.” 

“Türkiye’ye komşu ülkelerdeki siyasi is-
tikrarsızlıklar nedeniyle yeni pazar ara-
yışlarımızı hızlandırdık. Firmamızın hedef 
pazar olarak belirlediği ülkelerin arasında 
Endonezya da yer alıyor. Endonezya, yapısı 
gereği makine üreticileri için ciddi bir pazar 
niteliği taşıyor. Bu potansiyelden en iyi şe-
kilde faydalanarak pazar payımızı artırmak 
istiyoruz. Fuara yönelik olarak Türkiye da-
hil pek çok ülkenin milli katılım organizas-
yonu düzenlemesi Endonezya’nın ne kadar 
önemsendiğini gösteriyor. Bölgede yeni iş 
ortaklıkları kurmak için ilgili kurumlarımı-
zın organize ettiği milli katılımda firmamız 
yerini aldı. Machine Tool Fuarı beklentile-
rimizi yine karşıladı. Firmamız adına fay-
dalı görüşmeler yaptığımız kanaatindeyim. 
Avrupa standartlarını yakalamış ürünleri-
mizle bu pazarda daha da güçleneceğimize 
inanıyorum.”

“Türk makinesine ve üreticisine yerel unsur-
ların ilgisinden memnun kaldık. Türkiye’nin 
Makinecilerinin çalışmalarından olumlu geri 
dönüşlerini alacağımızı düşünüyorum. Yaka kart-
larından fuarın farklı alanlarına kadar yayılan 
reklam uygulamaları, Türk makinecileri açısın-
dan farkındalık yaratıyor. Bu çalışmaları kesinti-
siz sürdürmeliyiz.”

YILMAZ SANDIKÇI
SBFM MAKINE
IHRACAT KOORDINATÖRÜ

YUNUS HACIALI
GÜRALP VINÇ VE MAKINA
SATIŞ YÖNETICISI

1.
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ÜRETİCİLER, STRATEJİK 
AÇILIMLAR ÇALIŞTAYI’NDA 

BULUŞTU
“Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları Sektörünün Gelecek Tasarımı için Stratejik Açılımlar 

Çalıştayı”, 18 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirildi.

Istanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan 
Dalgakıran’ın ev sahipliğinde, İSO 
Odakule’de gerçekleşen toplan-
tıda, sektörün sorunlarına dair 

çözüm önerileri ile makine üreticileri ve 
plastik sanayicileri arasındaki iletişimin 
güçlendirilerek sinerji yaratmanın ko-
şulları konuşuldu.

“KULLANICILARIN 
İHTİYAÇLARININ İYİ BİLİNMESİ 
GEREKİYOR”
İSO Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran 
konuşmasında, makine sektörünü bir 
trenin lokomotifine benzeterek, maki-
nelerin ülkelerin rekabet gücünü artıran 
unsurlar olduğuna vurgu yaptı. Makine 
sektöründe Kore ve Tayvan’daki geliş-

meleri örnek gösteren Dalgakıran, bu 
iki ülkenin özellikle elektronik ve yazılı-
ma odaklandığına işaret etti. Dalgakıran 
şunları söyledi: “Teknoloji hızla gelişiyor. 
Ürün dayanıklılığı çok uzun ömürlü olsa 
da teknolojilerin ömrü çok kısa. Alınan 
makinenin henüz borcu bitmemişken 
yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu da 
rekabette geri kalmamıza neden oluyor. 
Bu nedenle özelikle makine başta olmak 
üzere üretim araçlarını kendimizin imal 
etmesi şart. Satın alınan teknoloji ile 
hiçbir ülke dünya devi haline gelemez. 
Ülkemizde 11 bin makine ve yan sanayi 
üreticisi var. Bunun içinde çok iyi fir-
malar da, merdiven altı iş yapanlar da 
yer alıyor. Toplamda sektörün 180 bin 
çalışanı var. Ancak firma başına düşen 
çalışan sayısı ise sadece 17. Bu ortala-

ma ile dünya standartlarına çıkmak çok 
zor. Evet, üretmek çok önemli ama gü-
nümüzde çok daha önemli unsurlar var. 
Üretmek, yaptığımız işin sadece yüzde 
15’i. Kaliteli, rekabetçi, pazarlama stra-
tejisine sahip, servis hizmeti güçlü olan 
bir üretim gerçekleştirmek artık çok 
daha önemli. İşte bizim bu alanlarda 
yürümemiz lazım. Ayrıca makine üreti-
cilerinin makine kullanıcılarının ihtiyaç-
larını çok iyi bilmesi de diğer bir önemli 
nokta.”
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
Başkanı Reha Gür de konuşmasında 
dernek çalışmalarından söz ederek 
şunları söyledi: “Türkiye’nin ve diğer 
ülkelerin gelişmesi için önce sanayinin, 
sanayinin gelişmesi için de önce makine 
sektörünün gelişmesi gerekir. Nitelikli 
eleman, sektörün önemli bir problemi ve 
bunu çözmek için dernek olarak çeşitli 
eğitimler veriyoruz. Hem ham madde, 
hem de makinede dışa bağımlı bir sek-
tör olarak rekabeti sürekli kılmak pek 
mümkün görünmüyor. Plastik ve kauçuk 
işleme makinesi sektöründe 320 kayıtlı 
imalatçı görünmektedir. Bu imalatçıla-
rın yüzde 54’ü ise İstanbul’da yoğunlaş-
mış durumda. İkinci ve üçüncü sırada ise 
Kocaeli ve İzmir geliyor. Birim fiyatlarına 
baktığımızda yaklaşık yüzde 10’luk bir 
düşüş yaşanıyor. Artık sanayide yazılım, 
otomasyon uygulamasının ve tasarımın 
önem kazandığı görülüyor. Bunun da 
ötesinde makinelerde verimlilik sağla-
mak bugün son derece ön plana çıkan 
diğer bir konu.” Açılış konuşmalarının 
ardından katılımcılar sektörün sorunla-
rına ve çözüm önerilerine dair görüşle-
rini dile getirdi.
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PLAST EURASIA İSTANBUL
25. KEZ KAPILARINI AÇTI
Sektöründe dünyanın en büyük ikinci uluslararası etkinliği kabul edilen 25. Uluslararası 
İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, 3-6 Aralık tarihleri arasında düzenlendi.

TÜYAP ve PAGEV (Türk Plastik 
Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme 
ve Eğitim Vakfı) işbirliği ile organi-
ze edilen, Plast Eurasia İstanbul; 
25. Uluslararası İstanbul Plastik 

Endüstrisi Fuarı, 3-6 Aralık tarihleri arasında 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Uluslararası niteliği ile Türk plastik sek-
törünün yeni yatırımlarına yön veren, büyüyüp 
güçlenmesine ve yeni pazarlara girmesine ola-
nak sağlayan Plast Eurasia İstanbul’a bu yıl 53 
ülkeden 1134 firma ve firma temsilciliği katıldı. 
10 salonda gerçekleşen ve 8 bin 269’u yaban-
cı olmak üzere 47 bin 306 ziyaretçiyi ağırlayan 
fuarda firmalar; son teknolojiye sahip ürünle-
rini sergiledi. Fuar kapsamında plastik sektö-
rünün hedef pazar ülkelerinde yapılan tanıtım 
çalışmaları sayesinde 26 ülkeden alım heyeti 
organizasyonu da gerçekleştirildi. Azerbaycan, 
Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, 
Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, 
İran, Katar, Kazakistan, Kosova, Makedonya, 
Mısır,  Moldova, Özbekistan, Pakistan, 
Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, 
Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan gelen alım-
satım yetkilileri aynı ticari platformda bir ara-
ya geldi. Ayrıca Çin, İngiltere, İran, Kore ve 
Tayvan’dan fuara milli katılım sağlandı. Plastik 

makineleri, kimyasal ve hammaddeler, maki-
ne yan ve ara sanayi, ısı ve kontrol cihazları, 
kalıp, hidrolik-pnömatik, geri dönüşüm tekno-
lojileri ile plastik sektöründeki tüm yenilikle-
rin takip edilebildiği organizasyon, gelecek yıl 
7-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. 

MAİB ALIM HEYETİ PROGRAMI 
DÜZENLEDİ
Makine İhracatçıları Birliğinin (MAİB) organi-
zasyonu ve Ekonomi Bakanlığının koordina-
törlüğünde düzenlenen Plast Eurasia Fuarı 
Alım Heyeti Programı kapsamında; Tunus, 
Azerbaycan, Mısır ve Ürdün’den gelen 17 ya-
bancı firma temsilcisi Türk işadamlarıyla 2 
Aralık tarihinde ikili iş görüşmesi gerçekleş-
tirdi. İş görüşmelerinin ardından yabancı mi-
safirler için bir akşam yemeği verildi. Yabancı 
firma temsilcileri 3 Aralık’ta ise fuar alanında 
Türk firmalarının standlarını ziyaret ederek iş 
temaslarına burada devam etti.
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“Bu seneki Plast Eurasia Fuarında 
ürettiğimiz geri dönüşüm maki-
nelerinin yanı sıra termofor maki-
nelerimizi de sergiledik. Katılımcı 
ve ziyaretçi sayısı bakımından bu 
yılki fuarı gayet başarılı buldum. 
Makinelerimizin bir çoğunu fuar 
esnasında sattık. Ayrıca yine farklı 
ülkelerden çok sayıda potansiyel 
alıcıyla temas kurduk. Bana göre 
bu tür ihtisas fuarlarının zaman 
aralıkları yurt dışında olduğu gi-
bi biraz daha fazla olmalı. Böylece 
firmalar yeni projelerini de rahat-
ça sergileyebilir. Bunun yanında 
fuarın geniş kitlelere duyurulması 
için daha yoğun bir tanıtım çalış-
ması yürütülmeli. Irak, İran, Tunus, 
Cezayir, Gana gibi ülkelerden ka-
tılımcı firmaların yanı sıra ve çok 
sayıda yabancı ziyaretçinin de fu-
ara ilgi gösterdiğini gözlemledim. 
Önümüzdeki yıllarda da fuarda yer 
almayı sürdüreceğiz.”   

NEZIH TELSEREN 
INAN PLASTIK
FIRMA KOORDINATÖRÜ

“YABANCI 
ZİYARETÇİLERİN 

İLGİSİNDEN 
MEMNUNUZ”

“FUAR SAYESİNDE KALİTEMİZİ 
DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ”

“SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMA 
NOKTASI”

“Bugün itibariyle dünyanın 74 ülkesinde ma-
kinelerimiz çalışıyor. Uluslararası katılıma 
sahne olan Plast Eurasia gibi organizasyon-
lar söz konusu ihracat başarısını yakalama-
mızdaki en önemli etken. Ciddi alıcıların ilgi 
gösterdiği son iki-üç yılın en başarılı fuar sü-
recini yaşadık. Tunus, Ürdün, Filistin, İsrail 
ve Romanya gibi ülkelerden çok sayıda zi-
yaretçiyi ağırladık. Dolayısıyla Türk makine 
üreticilerinin son yıllarda ulaştığı kalite ve 
teknoloji seviyesi dünyanın da dikkatini çeki-
yor. Sektöründe  Avrupa’nın ikinci büyük fuarı 
olan Plast Eurasia’ya önümüzdeki yıllarda da 
katılmayı sürdüreceğiz.”

“Plast Eurasia Fuarı her yıl olduğu gibi bu se-
ne de ziyaretçi ve katılımcı sayısını bakımında 
oldukça hareketli. Plast Eurasia sektörümüz 
için önemli bir buluşma noktası. Önceki yıl-
lara kıyasla yurt dışı ziayeretçilerin sayısının 
daha az olduğunu gözlemledim. Buna rağmen 
firmamız açısından verimli bir fuar süreci ge-
çirdik. Dünyanın 30’dan fazla ülkesine ihracat 
gerçekleştiren bir firma olarak sektörümüze 
yönelik yurt dışında düzenlenen çok sayıda 
fuara katılıyoruz. Amacımız Avrupa ve Kuzey 
Amerika pazarında daha fazla pay sahibi ol-
mak. Fuarla beraber aldığımız yeni sipariş-
lerle 2015 yılını başarılı bir şekilde geride 
bırakıyoruz.”

KEMAL KARA
ÖZMAK
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

LATIFE KARABULUT
EKIN MAKINA
ITHALAT-IHRACAT MÜDÜRÜ
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PLASTİK SANAYİCİLERİ 
SEKTÖRÜN GELECEĞİNİ 
TARTIŞTI
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER),  8 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirdiği danışma 
kurulu toplantısında sektörün durumunu ele alarak, sorunları ve çözüm önerilerini 
değerlendirdi.

PAGDER Yönet im Kurulu 
Başkanı Reha Gür ev sahip-
liğinde düzenlenen etkinliğe 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, 
İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nahit 
Kemalbay ve Nurhan Kaya, İTO Meclis 
Başkanı Şekip Agdaviç, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih 
Esen’in yanı sıra İSO Meclis ve Meslek 
Komiteleri Üyeleri de katıldı.
T o p l a n t ı n ı n  a ç ı l ı ş ı n d a  k o n u ş a n 
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, PAGDER’in yeni yönetiminin 
dinamizminden çok memnun kaldıkla-
rını ifade etti. Türk sanayisinde ikinci 
ve üçüncü kuşağın sanayi ve üretime 
bakışının isteksiz olduğunu kaydeden 
Bahçıvan, PAGDER yönetimindeki ışıl-
tının sektör ve sanayi açısından kendi-
lerini umutlandırdığını belirtti. Hayatın 
her noktasında plastiğin bulunduğunu 
söyleyen Bahçıvan, PAGDER’in 1950’le-
re dayanan geçmişiyle sektörel örgüt-
lenme konusunda en eski örneklerin 
başında geldiğine dikkat çekti. Türk sa-
nayisinin, geçmişin tecrübesi ile gençli-
ğin vizyonunu yan yana getirememesi-
ni önemli bir eksiklik olarak niteleyen 
Bahçıvan, toplantıda gençlerin ve tec-
rübelilerin bir arada olduğunu belirte-
rek bu konuda köprü olma konusunda 
attıkları adımlar için sektör duayenleri-
ni tebrik etti. Bahçıvan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Yönetim olarak bir ilke be-
nimsedik: Sektör derneklerinin kendine 

has bilgi birikimleri ve tematik çalışma-
ları bizim için önemli bir veridir ve tüm 
sektör derneklerimizle bu konuda işbir-
liği yapmaya gayret ediyoruz. İSO olarak 
sektör temsilcilerinin kendi konularına 
ve güncel değerlendirmelerine aynı bo-
yutta sahip değiliz. Sektörün kendine ait 
olan günlük konular bize yansıtıldıkça 
İSO şemsiyesi altında taşınması gere-
ken fikirler açısından çok daha güçlü 
bir zemine sahip olacağız. Derneklerle 
olan iletişimimiz çok önemli. PAGDER 
ile böyle bir ilişki içindeydik. Yeni yö-
netimde bu ilişkinin kalıcı bir zemin-
de yol alacağını düşünüyorum. Sanayi 
açısından önümüzde çok daha olumlu 
bir iklim mevcut. Türkiye’nin yeniden 

üretim ekonomisine dönmesi ve bu ko-
nuda bir hikaye yazılması konusunda 
İSO olarak dile getirdiğimiz tüm ana 
stratejik konular hükümet programın-
da açık şekilde yer aldı. Bunu bir taah-
hüt olarak kabul ediyoruz. Söz konusu 
adımı aynı zamanda Türkiye’nin yüksek 
teknoloji ve katma değer üreten, nite-
likten ziyade nicelik üreten bir sanayiye 
dönüşümü için önemli bir işaret olarak 
görüyoruz. Teşhis konusunda Ankara 
ile hiçbir mutabakatsızlık yok, teda-
vi konusunda da mutabakat sağlandı. 
Süreklilik ve şeffaflık içinde bu sürecin 
takibi çok önemli. Sizden ricamız bizi 
doğru ve zamanında verilerle besleyin. 
Ortaya koyacağımız çalışma programı 
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bir kerelik talep oluşturma değil sü-
rekli kendini tazeleyen ve ana nokta-
larda buluşan bir çalışma prensibinde 
olacak. İki-üç ayda bir ilgili bakanlık-
larla sanayinin ihtiyaçlarını aktarma 
noktasında bir çalışma içinde olacağız. 
Tüm sanayi olarak söylüyorum müte-
vazı değiliz: Türkiye sıçrama noktasına 
gelecekse bu ancak sanayi ile mümkün 
olabilir, bundan kimsenin şüphesi yok. 
Taleplerimizi her zamankinden güç-
lü ve ısrarlı söyleyeceğimiz bir döne-
me giriyoruz. Çok daha umutluyuz. Bir 
takım konjonktürel sorunlarımız var. 
Etrafımız ateş çemberi. Ancak yine de 
geleceğe umutla bakmamız gerekiyor. 
Dönemsel zorluklar doğru yönettiğimiz 
takdirde orta vadede fırsat haline ge-
lecektir. Batı ile ilişkilerimizin pozitife 
dönmesi, AB ile yaşadığımız bahar ha-
vası ve batı tarafından tekrar stratejik 
ortak olarak görülüyor olmak bizim için 
kıymetli fırsatlar olacak. Güçlü bir ülke 
olmalıyız. Bunun altındaki faktör güçlü 
bir üretim ve sanayi ülkesi olmaktan 
geçiyor. Askeri ve siyasi olarak güçlü 
de olsanız ekonomik gücünüz yoksa bir 
yere kadar ilerleyebilirsiniz.”
Plastik gibi; eski, tecrübeli ve birikimli 
bir sektörün dünya çapında ses getire-
cek farklı bir hikaye yazması gerektiği-
ni belirten Bahçıvan, Türkiye’nin kendi 
teknolojisini ve makine parkını yeterin-
ce kullanamamasının Türk sanayisinin 
temel sorunu olduğunun altını çizdi. 

Çay kaşığı ile elde edilen kazanca kar-
şılık kamyonlar dolusu kaynağın batıya 
teknoloji için aktarıldığını vurgulayan 
Bahçıvan, kendi makinesini ve kendi 
teknolojisini üretmeyen hiçbir sektörün 
global oyuncu olamayacağını söyledi. 18 
Aralık’ta makineciler ile plastik sektörü-
nün oyuncularını bir araya getirerek fikir 
fırtınası gerçekleştireceklerini hatırla-
tan Bahçıvan, “Bu kadar güçlü ve köklü 
sanayinin hammadde sorununu çözerse 
çok daha güçlü hale geleceğine inanıyo-
rum. Ankara’dan bu noktada teşvik iste-
yeceğiz ve bu konuda fazlasıyla kaprisli 
ve ısrarcı olacağız. Türkiye’nin gelecek 
vizyonunun altını doldurabilecek sanayi 
dışında hiçbir sektör yok. Bu inancımız 
olduğu sürece Türkiye’nin geleceğine 
yönelik taleplerimizi ısrarla sürdürece-
ğiz” dedi.

ADNAN DALGAKIRAN: 
“STRATEJİMİZİ ÜRETİM 
ARAÇLARI İMALATI YÖNÜNDE 
KURGULAMALIYIZ”
İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Adnan Dalgakıran da konuşmasında, 
ABD Çalışma Bakanlığının bir rapo-
rundan bahsederek, raporda, bugün 
ABD’de doğan çocukların yüzde 65’inin 
yetişkinlik çağına girdikleri zaman gü-
nümüz itibariyle bilinmeyen meslekleri 
yapacaklarının değerlendirildiğini söy-
ledi. Türkiye’nin kültürel bir devrime 
ihtiyacı olduğunu belirten Dalgakıran, 

“Türkiye’nin yürüyeceği yol yetişmiş in-
san üzerine olmalı. Biz hala asgari üc-
retleri tartışırsak o noktanın çok uzağın-
dayız demektir. Makine sektörünü ele 
alırsak dünyada en büyük ticaret enerji, 
ardından makine sanayisi geliyor. Çin, 
Kore ve Tayvan endüstriyel devrimleri-
ni üretim araçlarını imal etmek üzerine 
kurgulayıp bu konuyu stratejik bir sektör 
olarak algılayarak kaynaklarının önem-
li kısmını buraya aktarıyor” şeklinde 
konuştu.
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha 
Gür ise plastik sektörünü dünyanın en 
çevreci sektörü olarak tanımlayarak 
36. dönem başkanlığını üstlendikleri-
ni ve geçmiş yönetimlerin başarılarını 
daha üst noktalar taşımakla mükellef 
olduklarını söyledi. Yönetim kurulu ola-
rak katılımcıların eleştirilerine ihtiyaç 
duyduklarını ifade eden Gür, PAGDER’in 
çalışmalarını anlatan bir sunum gerçek-
leştirdi. Gür, tüketim konusunda toplum 
olarak dünya trendlerini takip ettiklerini 
ancak üretim ve sanayide bu trendi ya-
kalayamadıklarını kaydederek “Sektör 
olarak ham maddede ve makinede dışa 
bağımlıyız. Kendi içimizde inovasyonu 
yaratabilecek genç bir kitleyiz. Eğitim 
sorunumuzu çözebilirsek bizi kimse tu-
tamaz” şeklinde konuştu.
Toplantı kapsamında söz alan diğer 
konuşmacılar da sektörün bugünü ve 
geleceğine dair değerlendirmelerde 
bulundu.
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ORTAK SATINALMA 
ORGANİZASYONU HEDEF 
BÜYÜTTÜ
İhracatçılar, üretim maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı kazanmak için güç birliği yapacak. 
95 bin ihracatçı firma online satınalma ile maliyetlerini düşürecek.

Kapsamı ve üyelerine sağla-
dığı avantajlarla Türkiye’de 
bir ilk olan Ortak Satınalma 
Organizasyonu (OSO), 95 
bin ihracatçı firmaya üretim 

maliyetlerini yüzde 50’ye yakın azaltma 
fırsatı sunuyor. Akaryakıttan kargoya, 
içme suyundan sigortaya, gümrükleme-
den personel alımına kadar toplam 28 
marka ihracatçı firmalara tedarikçi ola-
rak hizmet verecek. 
Ortak Satınalma Organizasyonu (OSO), 
Murat Akyüz’ün Başkanlığındaki yeni yö-
netimi ile ihracatçıların girdi maliyetleri-
ni azaltacak yeni formüller için çalışma-

larına hız verdi. MAİB, İKMİB, PAGDER, 
PAGEV, TARMAKBİR, AMD, ASD, 
TEMSAD, İSKİD ve İŞİM gibi kurumları 
çatısı altında toplayan Ortak Satınalma 
Organizasyonu (OSO), 95 bin ihracatçı 
üyesini anlaşmalı 28 tedarikçi firmayla 
buluşturan ve düşük maliyetlerle alışve-
riş yapabilecekleri bir platform oluştur-
du. İhracatçılar www.osoline.com.tr web 
sitesine üye olarak platformda yer alan 
tedarikçilere en uygun fiyatlarla sipariş 
verebilecek. Proje, kapsamı ve üyelerine 
sağladığı avantajlarla Türkiye’de bir ilk 
olma özelliğine sahip. Dünyada da sayı-
lı örneği bulunan elektronik satınalma 

sistemi sayesinde ölçeği ne olursa olsun 
firmalar maliyetlerini ciddi oranda azalt-
ma şansı yakalıyor. 

KOBİ’LERE ÖZEL FIRSATLAR
OSO A.Ş. 2005 yılında Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın desteği ve Başbakanlık 
Makine İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu ve üyelerinin katılımı ile gerçek-
leştirilmiş bir organizasyon. Türk imalat 
sektörünü ve ihracatçı firmaları bir ara-
ya getirerek ortak talepler doğrultusun-
da, ortak satınalmaların gerçekleşmesi-
ni sağlamak ana hedef olarak belirlendi. 
Bu amaç doğrultusunda, OSO bünyesin-
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deki firmalar adına tedarikçileri seç-
mek ve pazarlık yapmak adına aracı 
olarak anlaşmalar imzalanıyor. 
Özellikle KOBİ’ler için büyük avan-
taj sağlayan ortak satınalma oluşu-
mu hakkında bilgi veren OSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Akyüz, 28 teda-
rikçi firma ile yapılan anlaşmalar saye-
sinde firmalara hem para, hem zaman 
kazandıracaklarını belirterek, “95 bin 
firmanın yarattığı sinerji, sektördeki en 
küçük firmanın bile maliyetlerini yüz-
de 9 ila 50 oranında düşürecek. Hatta 
maliyet düşüşleri bazı kalemlerde 
ürüne göre yüzde 75’i bile bulabiliyor. 
Sisteme katılan firmalar, tüketim mik-
tarlarına göre değil tedarikçilerle yap-
tığımız indirim anlaşmaları çerçeve-
sinde oluşan rakamlara göre alım ger-
çekleştirecekler. Bu açıdan KOBİ’lerin 
projede daha avantajlı olduğunun da 
altını çizmek gerek. Yıl genelinde bak-
tığımızda sektör milyonlarca liralık 
tasarruf yapacak. Bir örnek verecek 
olursak; 50 çalışanı olan bir üyemiz, 
OSO tedarikçileriyle çalışmaya başla-
dıktan sonra ilgili kalemlerde maliyet-
lerini önemli miktarda düşürdü.” diye 
konuştu.  
Ortak Satınalma Oluşumunda yer alan 
28 tedarikçi firmayla bir araya geldik-
leri toplantının son derece verimli geç-
tiğini vurgulayan Murat Akyüz, 2016 
yılında sistemdeki tedarikçi firma sayı-
sını daha da artırmak amacıyla görüş-
melerinin devam ettiğini dile getirdi. 
İstanbul’da düzenlenen toplantıda bi-
raraya gelen tedarikçiler ise kendileri-
ni tanıtıcı kısa sunumlar gerçekleştirdi.

OSO ÇATISINDA BULUŞAN 
OSO’YA BAĞLI TEDARİKÇİLER

• Akaryakıt ve Madeni Yağ: Petrol Ofisi

• Araç Kiralama: AVIS

• Araç Takip: Fideltus

• İçme Suyu: Sırma

• Eğitim Hizmetleri: FSL Grup

• Elektrik Malzemeleri: EATON

• Elektrik Motoru: Vek Motor

• Elektrik Panosu: Tempa Pano

• Endüstriyel Otomasyon Ürünleri: Emcekare

• Gümrükleme Hizmetleri: Performans ve 
Ejder Gümrükleme

• Hukuk Müşavirliği: Ünlü ve Erinan Hukuk 
Müşavirliği

• İnsan Kaynakları: Secret Cv

• İş Sağlığı ve Güvenliği: Toraman OSGB

• Kargo Hizmetleri: Yurtiçi Kargo ve  
MNG Kargo

• Kırtasiye: Dinçer Kırtasiye

• Catering: CRC Kurumsal

• Motorlu Kurye: Kuryetel

• Lojistik: Logser

• Marka ve Patent Hizmetleri: Lider Fikri 
Mülkiyet

• Rulman: Saygılı Rulman

• Sigorta Hizmetleri: Can Brokerlik

• Teşvik, Hibe ve Finansal Çözümler: Voytes

• Yardımcı Ekipman: Çelik Bilek ve  Net Mak

• Yurtdışı Kargo Hizmetleri: PTS
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ENDÜSTRİ ZİRVESİ’NDE 
BEŞİ BİR ARADA
“Bursa Endüstri Zirvesi” adı altında Kalıp Avrasya 2015, Metal İşleme Teknolojileri, Sac 
İşleme Teknolojileri, Otomasyon 2015 ile İş ve İşçi Güvenliği, Sağlığı ve Ekipmanları Fuarları 
eş zamanlı olarak Bursa’da düzenlendi.

Bu yıl beş büyük organizas-
yon Bursa Ticaret ve Sanayi 
O d a s ı  ( B T S O ) ,  M a k i n a 
İmalatçıları Birliği (MİB), 
Takım Tezgahları Sanayici 

ve İş Adamları Derneği (TİAD) ve Ulusal 
Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) işbirli-
ğinde, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB ve 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin des-
tekleriyle “Bursa Endüstri Zirvesi” adı 
altında eş zamanlı olarak 10-13 Aralık 
tarihleri arasında Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. Endüstri Zirvesi kapsamında; 
Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme 
Teknolojileri, Kalıp Avrasya, Otomasyon 
ile İş ve İşçi Güvenliği, Sağlığı ve 

Ekipmanları Fuarlarına 21 ülkeden 605 
firma katıldı. Dört gün süren organi-
zasyonu 48 ülkeden 52 bin 770 ziyaretçi 
takip etti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 
büyüme ile kapılarını açan, hidrolikten 
pnömatiğe, sac işleme teknolojilerinden 
kalıp yan sanayisine, iş güvenliğinden 
makine otomasyonuna kadar geniş ürün 
grubu ile dikkat çeken “makine yapan 
makinelerin” fuarlarında sıcak satışlar 
da gerçekleştirildi.   

KITALAR ARASI TİCARET 
KÖPRÜLERİ KURULDU
Birbirini tamamlayan sektörlerin büyük 
buluşması olan fuarlarda;  Tüyap’ın yurt 
dışı ofisleri,  BTSO, Ekonomi Bakanlığı 

koordinasyonu ile ABD, Almanya, 
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, 
Fransa, Filistin, Kanada, Güney Kore, 
Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Irak, 
İngiltere, İran, İspanya, İsrail,  İtalya,  
Japonya, Karadağ, Kosova, Kuveyt, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, 
Lübnan, Makedonya, Mısır, Özbekistan, 
Romanya, Pakistan, Portekiz, Sırbistan, 
Slovakya,  Sudan,  Sur iye ,  Suudi 
Arabistan, Tayvan, Tunus, Türkmenistan, 
Ürdün ve Yunanistan’dan alım heyet-
leri de yerini aldı. Fuarlar, yurt içinden 
ise Adana, Adapazarı, Afyon, Ankara, 
Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, 
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Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, 
Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, 
Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa ve 
Uşak  başta olmak üzere 50’in üzerinde 
ilden gelen profesyonellere ev sahipliği 
yaptı. 
Fuarın açılında konuşan TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, 2015 yılının son fuarını ger-
çekleştirdiklerini belirterek, “Bursa 
Endüstri Zirvesi imalat sanayisinin her 
evresini, imalat sürecini temsil eden 
bir zirve. Bu zirve endüstriyi tek çatı 
altında topluyor. Üretimin her safhasın-
da kullandığımız makineleri, savunma 
sanayisinden uzay havacılık, medikal 
ekipmanlardan tarım ve gıda makine-
lerine kadar her sektörde üretim yapan 
makineleri yapan makineler fuarda ser-
gileniyor” dedi. Durgun geçen bir dö-
nemden sonra bütün sektörün bu fuarı 
beklediğini anlatan Ersözlü, “Ertelenen 
ve beklenen alımlar bu fuarda olacak. 
10 bin liradan 1,5 ve 2 milyon liraya ka-
dar farklı dilim içinde takım tezgahları 
fuarda yer alıyor” şeklinde konuştu. 

“MAKİNE SEKTÖRÜNE POZİTİF 
AYRIMCILIK YAPILMALI”
Makina İmalatçıları Birliği (MİB) 
Yönetim Kurulu Bakanı Sevda Kayhan 
Yılmaz ise Bursa Endüstri Zirvesi’nin 
kendileri için çok önemli bir buluşma 
noktası olduğunu belirterek, “Yılı bu 
şekilde kapatıyoruz. Yeni yılda daha et-
kin ve güçlü, planlanan yatırımlarımızın 
pazara yansıması beklentisi ile fuarda 
30’a yakın üyemiz yer alıyor. Makine 
çok önemli bir sektör. Dünyada petrol 
ve türevlerinden sonra en büyük paza-
ra sahibiz, 4 trilyon dolarlık bir pazarı-
mız var. Ama maalesef Türkiye’nin bu 
pazardan aldığı pay yüzde 1’in altında. 
Bunu artırmak gerekiyor. Çünkü gelişi-
min yolu makine sektöründen geçiyor. 
O nedenle bu sektörün pozitif ayrımcı-
lık yapılarak gerekirse önceliklenme-
si gerektiğine inanıyoruz. MİB olarak 
da çok yakında ‘Yeni Teşviklerde Ne 
Bekliyoruz’ diye bir dosya hazırlayaca-
ğız ve bu dosyanın içeriğinde sektörün 
nasıl öne çıkarılabileceğini açıklayaca-
ğız” şeklinde konuştu. Açılış kurdelesi-
nin kesilmesi ve stantların gezilmesiyle 
sona eren törende, Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Fahrettin Gülener, TİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Akyüz, Bursa Elektrik 
Teknisyenleri Odası (BETO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yılmaz Duman ile sek-
tör temsilcileri hazır bulundu.
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“FUARI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

“İHTİSAS FUARLARI ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENİYOR”

“Bursa, ülkemizin can damarı konumundaki 
imalat sanayisi için bir mihenk noktasıdır. 
Yatırım tipi makine ihracatı konusunda ise, 
ülke sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. 
Ayrıca ülkemizin önemli kuruluşlarına ev 
sahipliği yapıyor. Çok sayıda üyemizin ka-
tıldığı bu fuar MİB için de özel bir yere sa-
hip. Ayrıca İstanbul ve Konya’da da işbirliği 
içinde olduğumuz Tüyap Fuarcılık bu işi 
ülkemizde düzgün olarak yapabilen nadir 
organizasyon firmalarındandır. Tüyap ve 
MİB arasında gerçekleştirilen 10 senelik 
protokol esas alınarak, MİB olarak bu fuarı 
desteklemeye devam edeceğiz. Üyelerimizin 
tamamından ve üye olmayan diğer imalatçı 
firmalardan aldığımız bilgilere göre, fuar 
beklentileri büyük ölçüde karşıladı hatta 
beklentilerin üzerine çıktı. İki seçim dönemi-
ni yeni atlatmış bir ekonomiyi canlandırmak 
için gereken ivmeyi vereceği düşüncesinde-
yiz. Yurt dışı ve yurt içi ziyaretçilerin yoğun 
olarak katıldığı bu fuar, hem büyüme heve-
sindeki yeni imalatçıların görülme yeri, hem 
de güçlü imalatçıların gövde gösterisi yap-

tığı bir platform haline geldi. Yurt içi ve yurt 
dışı misafirleri ve alım heyetleri ile birlikte 
büyük bir pazar haline gelerek bu konuda 
düzenlenen fuarlar içinde istenen etkiyi ya-
rattığı kanaatindeyiz. Ana destekçilerinden 
biri olarak MİB fuarda, yeni üye edinmek 
konusunda faaliyet gösterdi. Yeni üyelerin 
kazanılmasının yanında mevcut üyelerimi-
zin satış rakamları, genel gidişat hakkındaki 
yorumları ve diğer faaliyetleri hakkında da 
bilgi alındı. Fuar açılışına katılan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sevda Kayhan Yılmaz 
sektörün önemi konusunda oldukça bilgi-
lendirici açıklamalarda bulundu.”

“Bursa Endüstri Zirvesi, Bursa sanayisi-
nin gelişimine tanık olmak ve Anadolu’nun 
sanayi gücünü Marmara Bölgesinden sa-
nayicilerle bir araya getirmek için önemli 
bir ihtisas fuarıdır. TİAD, kurulduğu 1992 
yılından bu yana, üyelerine ve sektöre kat-
kı sağlayacağına inanılan ihtisas fuarlarını 
desteklemiş ve desteklemeye devam ede-
cektir. Bursa Endüstri Zirvesi de bu ihtisas 
fuarları arasında stratejik bir konuma sa-
hip. Zira Bursa, takım tezgahları üreticisi 
firmaların ağırlıklı olarak yer aldığı bölge-
lerin başında geliyor. Ayrıca büyük potan-
siyel taşıyan Bursalı sanayicilerin bugün 
geldiği nokta, küresel pazarda ülkemizi en 
iyi şekilde temsil edebilecek düzeydedir. 
Bursa Endüstri Zirvesini dernek olarak da 
önemsememizin bir diğer sebebi, TİAD’ın 
üretici üyelerinin çoğunluğunun adı ‘sana-
yi’ ile özdeşleşen bu şehirde yer almasıdır. 
Bursalı sanayicilerimiz,  dünyadaki değişen 
teknolojiyi takip ederek kendilerini gelişti-
ren ve müthiş uygulamalar gerçekleştiren 
bir yapı içerisindedir. Türk makine sanayisi 

ancak bu şekilde rakip ülkelerle yarışabilir 
ve sıralamadaki yerini “katma değeri yük-
sek teknolojik ürünler üreterek” adım adım 
daha üst sıralara çıkarabilir. Özellikle daha 
gelişmiş teknolojilere ve katma değeri yük-
sek üretim için gerekli olan bilgi teknoloji-
lerine ulaşmada, Bursa Endüstri Zirvesi gibi 
saygın makine ihtisas fuarları önemli roller 
üstleniyor.”

ARTUN BÖLGEN
MIB UZMANI

MURAT AKYÜZ
TIAD 
YÖNETIM KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI 
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“Bursa Endüstri Zirvesi kapsamın-
daki fuarlardan biri olan Bursa 8. 
Kalıp Teknolojileri ve Yan Sanayiler 
Fuarı, yeni teknolojileri vitrine çı-
kartırken, firmaların iş bağlantı-
ları kurmalarına olanak sağladı. 
Aralarında Kalıp Avrasya 2015’in 
de bulunduğu beş fuarlı Bursa 
Endüstri Zirvesi, 53 bine yakın zi-
yaretçiyi ağırladı. Firmaların ikili 
görüşmelerle iş bağlantıları kurdu-
ğu Bursa Endüstri Zirvesi, sektörel 
buluşmalara da ev sahipliği yaptı. 
Zirvedeki fuarlarda sergilenen tek-
nolojik yenilikler, ziyaretçilerden 
büyük ilgi gördü. Kalıp Teknolojileri 
ve Yan Sanayileri Fuarında UKUB 
üyesi firmalar yerini aldı. Fuar, Türk 
kalıpçılık sektörü için çok önemli 
bir vitrin. Beş fuarın eş zamanlı ya-
pılması da çok yararlı oldu. UKUB 
olarak Türk kalıpçılık sektörünün, 
dünya pazarında kendine iyi bir yer 
edinebilmesi için çaba gösteriyoruz. 
Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’da 
20’nin üzerindeki ülkeden profesyo-
nel alım heyetleri fuarı ziyaret etti. 
Yurt içinden de sektörlerin yoğun 
olduğu illerden alım heyetleri geldi. 
Bize göre, fuarlar sektörel buluş-
manın odak noktasını oluşturuyor ve 
sektörde faaliyet gösteren firmalar 
için çok önemli fırsatlar sunuyor.”

LEVENT GANIYUSUFOĞLU
UKUB 
YÖNETIM KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI 

“KALIP 
SEKTÖRÜNÜN 

NABZI ENDÜSTRİ 
ZİRVESİNDE ATTI”

“SATIŞ RAKAMLARINI ETKİLEYEN BİR 
ORGANİZASYON”

“PROFESYONELLER BURSA’DA 
BULUŞTU”

“Şirket politikamız doğrultusunda yıllardır 
yurt içi ve yurt dışı fuarlarda yerimizi alıyo-
ruz. Bursa’da düzenlenen bu etkinlik de biz-
lere bayilerimizi ve potansiyel müşterilerimizi 
ağırlama ve yenilikler hakkında bilgi verme 
şansı tanıdı. 2015 yılını noktalarken katıldığı-
mız bu fuar, yurt içi satış rakamlarımızı etki-
leyen bir özelliğe sahip. Geçen yıl çok iyi bir 
fuar süreci geçirdik. Bu yıl da alacağımız geri 
dönüşlerin firmamıza katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Yurt dışından çok sayıda ziyaretçi 
fuara ilgi gösteriyor. Fakat tamamının müşte-
ri niteliği taşıdığını düşünmüyorum. Pazarın 
durumunu gözlemlemek, makinelerin yurt 
içi satış fiyatlarını öğrenmek için gelenlerin 
ağırlıkta olduğu kanaatini taşıyorum. Firma 
olarak 2015 yılını iyi geçirdik. Her yıl satışla-
rımızı artırıyoruz. Ar-Ge’ye verdiğimiz önemle 
alanımızda dünyanın ilk üç üreticisinden biri 
olmayı hedefliyoruz. Rakiplerimizin ne yaptı-
ğıyla ilgilenmek yerine hedeflerimiz doğrul-
tunda yürümeyi tercih ediyoruz.”

“Bendmak olarak 2009 yılından bu yana faa-
liyet gösteriyoruz. 72 ülkeye üretiminin yüz-
de 70’ini ihracat eden bir firmayız. Endüstri 
Zirvesi ve bu kapsamda düzenlenen fuar-
lar, sektörümüzle alakalı geniş bir kitleyi 
Türkiye’nin önemli sanayi şehri olan Bursa’da 
buluşturuyor. Fuarlar yurt içi ve dışından pro-
fesyonelleri bu bölgeye çekmeyi başarıyor. 
Organizasyon açısından her yıl biraz daha ge-
lişme kaydedilmesine karşın belki de çevre-
sel etkenlerden yurt dışından gelen ziyaretçi 
sayısında azalma görülüyor. Fuarda ağırlıklı 
olarak silindirve zımba makinelerimiz ile kay-
nak çözümlerimizi sergileme fırsatı bulduk. 
Ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden memnunuz. 
2015 yılı, firmamız adına mali hedefleri tut-
turmamıza karşın sıkıntılı geçti. 2016 yılında 
hedefler doğrultusunda çalışmayı sürdüre-
ceğiz. Belirsizliklere rağmen ihracat yaptı-
ğımız ülke sayısını 80’e çıkarmak istiyoruz. 
Sektörümüz açısından sorunsuz bir yıl geçir-
meyi diliyorum.”

ATILLA IŞIK
ERMAKSAN
YURT IÇI SATIŞ SORUMLUSU

BARIŞ YÖRÜK
BENDMAK
YURT IÇI SATIŞ 
KOORDINATÖRÜ
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WIN EURASIA METALWORKING 
YENİLİKLERLE GELİYOR
WIN Eurasia Metalworking, 2016 yılında yapısını değiştiriyor. Hannover Fairs Turkey, 
fuarların yapılanması ve sunulacak farklı uygulamalarla ilgili bilgileri İstanbul’da düzenlediği 
toplantıda kamuoyuyla paylaştı. 

Istanbul’da 11-14 Şubat  tarihle-
ri tarihleri arasında gerçekleş-
tirilmesi planlanan WIN Eurasia 
Metalworking’in 2016 yılı yenilik-
leri,  düzenlenen basın toplantı-

sıyla açıklandı. Dünyanın en büyük fuar 
şirketleri arasında yer alan Deutsche 
Messe’nin Türkiye’deki iştirakı olan 
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander Kühnel’in moderas-
yonunda gerçekleşen toplantıya, Makina 
İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Genel 
Galvanizciler Derneği Genel Sekreteri 
Burcu Akman, ERBA Mühendislik 
Makina Sanayi Kurucu Ortağı Ahmet 

Özcan ve Hannover Fairs Turkey Genel 
Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın ko-
nuşmacı olarak katıldı. 
Toplantının açılışında konuşan Hannover 
Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander 
Kühnel, WIN Eurasia Metalworking fu-
arında değişim zamanının geldiğini be-
lirterek, 2002 yılından bu yana Bileşim 
Fuarcılık ile ortak olarak düzenlenen 
WIN Eurasia Metalworking ve WIN 
Eurasia Automation fuarlarının artık 
Hannover Fairs Turkey tarafından ger-
çekleştirileceğini belirtti. Yapılan anlaş-
ma uyarınca fuarların ulusal ve ulusla-
rarası satışlar da dahil olmak üzere tüm 
organizasyondan Hannover Fairs Turkey 

sorumlu olacak. Bu durum neticesin-
de sorumluluklarının daha da arttığının 
altını çizen Kühnel, “Sektöre daha fazla 
nasıl yenilik getirebiliriz, neler yapa-
biliriz sorusunu kendimize daha fazla 
sormaya başladık” dedi. Fuarda bu yıl 
gerçekleşecek yenilikler konusunda ise 
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel 
Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın bilgi 
verdi. 

YENİ ÜRÜN GRUPLARI VE YENİ 
ÖZEL BÖLÜMLER 
WIN Eurasia Metalworking kapsamında 
düzenlenen Metalworking Eurasia ve 
Surface Treatment Eurasia fuarların-
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daki yeni gelişmelere değinen Ertaşkın, 
“WIN Eurasia Metalworking’te bu yıl 
birçok değişim mevcut. Öncelikle ürün 
grupları açısından bir genişleme söz 
konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl  
sac işleme teknolojileri, yüzey işlem 
teknolojileri ve kaynak teknolojilerinin 
yanı sıra ham madde; tel, boru, parça 
işleme; ve onarım ve atölye ekipmanla-
rını da ürün gruplarımıza dahil ettik. Bu 
sayede fuarımızın katılımcı portföyünü 
de daha fazla genişletmeyi planlıyoruz. 
Fuarı organize ederken bir diğer ama-
cımız ise daha fazla bilgi aktarımı sağ-
layacak elverişli bir ortam yaratabilmek. 
Bunu gerçekleştirebilmek için fuarı-
mızda çeşitli özel bölümler oluşturuyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl, Parts2Clean’in yanı 
sıra, Robotics ve safe@work alanında 
yeni çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yıl 
bir yandan bu özel bölümleri güçlendi-
rerek devam ettireceğiz, diğer yandan 
da ‘Otomotiv Endüstrisinde Sac Levha 
İşleme Süreçleri’ adlı yeni odak konu-
muz etrafında ayrı bir özel bölüm oluş-
turacağız.” dedi. Hedef ülke ve sektörler 
kapsamında gerçekleşen uluslararası 
ziyaretçi ve tanıtım çalışmalarının kap-
samını da genişlettiklerini ve tüm bun-
ların sonucunda katılımcılar için etkin 
bir uluslararası iş platformu yaratma-

yı hedeflediklerini belirten Ertaşkın; 
“Deutsche Messe’nin 120’yi aşkın ülke-
deki temsilcilik ağı aracılığıyla aktif bir 
tanıtım çalışması sürdürüyoruz. Ayrıca 
21 ülkede satın almacı delegasyonu or-
ganizasyonu gerçekleştiriyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİNİN 
DÜNYA PAZARINDAN ALDIĞI PAY 
ARTIYOR” 
Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu 
Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz  ise fuarın 
sektöre katkısını şu sözlerle ifade etti: 
“Türk makine sektöründe ihracatımızı 
yedi katına ulaştırarak büyük başarılara 
imza atıyoruz. Bu başarıda  çalışmaları-
mızın yanı sıra fuarların büyük katkısını 
göz ardı edemeyiz. Şu anda Türkiye’nin 
ihracatında makinecilerimiz yüzde 10 
pay alırken MİB olarak amacımız bu-
nu yüzde 20’ye çıkarmak. Hedefimiz ise 
2023 yılında 100 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirmek. İhracatta Almanya’yı 
çok önemsiyoruz. Dünya makine ihra-
catında Türkiye 2002 yılında yüzde 0,2 
pay alırken 2014  yılında yüzde 0,6 ora-
nıyla yedi basamak yükseldi. Almanya 
ise birinci sıradaki yerini koruyor. Çünkü 
teknoloji ve güvenirlilik konusunda 
Almanya’nın yeri tartışılmaz. Biz de bu 
işbirliği içerisinde Türk makinecileri 

olarak iş güvenliğini ön plana çıkara-
rak, güvenilir bir partner olduğumuzu 
vurgulayacağız.” 

“FUARIN SEKTÖRÜMÜZE KATKISI 
GÖZ ARDI EDİLEMEZ” 
Toplantıda söz alan Genel Galvanizciler 
Derneği (GALDER) Genel Sekreteri 
Burcu Akman “Dernek olarak sıcak dal-
dırma galvaniz firmalarını tek çatı altında 
topluyoruz. Sektörümüzün gelişmesi ve 
büyüyerek pazarda olması gereken yere 
ulaşması için çalışıyoruz. Bu bağlamda 
WIN Eurasia Metalworking kapsamında 
düzenlenen Surface Treatment Eurasia 
fuarında yer almanın sektörümüzün tanı-
tımı için önemli adımlardan biri olduğuna 
inanıyoruz. Bildiğiniz gibi fuar, etkinlikle-
riyle de zengin bir program sunuyor. Biz 
de dönem dönem dernek olarak güncel 
konularda gerçekleştirdiğimiz seminer-
lerle bu etkinliklerde yer alıyoruz” dedi. 
Metal işleme ve yüzey işlem konularında 
Çin, Hindistan, Almanya, Brezilya, Rusya 
gibi dünyanın çeşitli noktalarında fuarlar 
düzenleyen Deutsche Messe’nin, 2016 
endüstri etkinliklerinin ilk durağı WIN 
Eurasia Metalworking olacak. Bu fuarı, 
17-20 Mart tarihleri arasında Tüyap’ta 
düzenlenecek WIN Eurasia Auto-mation 
izleyecek.
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EKİN ENDÜSTRİYEL ISITMA-SOĞUTMA SANAYİ, 2013 YILININ 
KASIM AYINDAN BU YANA TURQUM MARKASI İLE ÜRETİM 
GERÇEKLEŞTİRİYOR. FİRMANIN PLAKALI EŞANJÖRLER HVAC 
SEGMENT MÜDÜRÜ GÖKHAN AYDOĞAN, “ÜRÜNLERİNİN BÜYÜK 
BÖLÜMÜNÜ YURT DIŞINA İHRAÇ EDEN BİR FİRMA OLARAK, 
TURQUM GÜVENCESİYLE TÜRK MAKİNELERİNİN KALİTESİNİ 
DÜNYAYA GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ” DEDİ.

İÇTEN YANMALI 
MOTOR, YAKITIN 

MOTOR İÇİNDE 
SINIRLI BİR ALANDA 

YAKILMASI İLE OLUŞAN 
BASINCIN PİSTONU 

HAREKET ETTİRMESİ 
PRENSİBİNE DAYALI 

BİR MAKİNEDİR. 
İÇTEN YANMALI 

MOTOR VE PARÇALARI 
1990’LI YILLARIN İLK 

YARISINDAN İTİBAREN 
GEREKLİ LİSANSLARIN 

ALINMASIYLA 
TÜRKİYE’DE 

ÜRETİLMEYE 
BAŞLANDI. BÖYLECE 
ANA VE YAN SANAYİ 

KOLLARINDA 
GELİŞİMİN ÖNÜ AÇILDI.

ÜRÜNLERİNDE ÖZEL MODELLERE VE YENİ TASARIMLARA 
YOĞUNLAŞARAK, GELİŞİMDE SÜREKLİLİĞİ SAĞLADIKLARINI 
SÖYLEYEN PRES MAKİNA YÖNETİM KURULU ÜYESİ ONUR BAKIR, 
“KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP OLAN FİRMAMIZ BETONA ŞEKİL 
VEREN MAKİNE, EKİPMAN VE TESİSLERİ MÜKEMMELLİK ANLAYIŞI 
ÇERÇEVESİNDE ÜRETİYOR” DEDİ.

SEKTÖRDEN EKIN ISITMA-SOĞUTMA SEKTÖRDEN PRES MAKINA

KAPAK IÇTEN YANMALI MOTORLAR

“KALİTEMİZİ TURQUM İLE DÜNYAYA 
GÖSTERİYORUZ”

GÜÇ ÜRETEN 
MAKİNELER:

İÇTEN 
YANMALI 

MOTORLAR

“BETONA ŞEKİL VEREN MAKİNELER 
ÜRETİYORUZ”
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MAKFED 
BAŞKANI KUTLU 
KARAVELİOĞLU: 

“ÜLKEMİZİN 
İMKANLARI BÜTÜN 

SEKTÖRLERİ 
AYNI ŞEKİLDE 

DESTEKLEMEYE 
YETMİYOR; 

BİZ AYRICALIK 
İSTİYORUZ; 
AYRICALIĞI, 
YATIRIM VE 

İŞLETME 
MALİYETLERİNİ 

DÜŞÜREREK 
DİĞER 

SEKTÖRLERİ 
DAHA HIZLI 

KALKINDIRACAĞIZ 
İDDİASI İLE 

İSTİYORUZ.”

RÖPORTAJ KUTLU KARAVELIOĞLU RÖPORTAJ NECMETTIN ÖZTÜRK

“İTHAL MAKİNA İLE KALKINMIŞ 
TEK BİR ÜLKE OLSA, İMTİYAZ 
TALEP ETMEZDİK”

MAKİNE SEKTÖRÜNÜN, TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ KALKINMA 
SERÜVENİNDE ÖNEMLİ BİR BİLEŞEN OLDUĞUNU BELİRTEN 
MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (MAİB) YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI NECMETTİN ÖZTÜRK, “TÜRK MAKİNE 
SEKTÖRÜNDE TEK İHRACATÇI BİRLİĞİ OLMANIN YÜKLEDİĞİ 
SORUMLULUKLA, ÜYELERİMİZE YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA 
İHTİYAÇ DUYDUKLARI DESTEĞİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.

“TÜRKİYE’NİN KALKINMASINA 
MAKİNE SEKTÖRÜ ÖNCÜLÜK EDECEK”

TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA 1991 YILINDAN 
İTİBAREN EKONOMİ, KÜLTÜR, BİLİM VE EĞİTİM 
ALANLARINDA ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANDI. İKİ 
ÜLKE ARASINDA GELİŞEN TİCARİ İLİŞKİLERİN ETKİSİYLE 
2013 YILINDA TÜRKİYE 189,4 MİLYON DOLARLA 
TÜRKMENİSTAN’A EN FAZLA MAKİNE İHRAÇ EDEN İKİNCİ 
ÜLKE OLDU.

ÜLKELERDEN TÜRKMENISTAN

TÜRKMENİSTAN TÜRK
MAKİNESİNE İNANIYOR
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ÖĞRETİM ÜYELERİNİN İL GENELİNDEKİ BİRÇOK SANAYİ 
KURULUŞUNA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİĞİNİ SÖYLEYEN 
MERSİN ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI 
DOÇ. DR. İBRAHİM SEVİM, “SANAYİ İLE YÜRÜTÜLEN ORTAK 
PROJELER, ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA YETENEKLERİNİN 
GELİŞMESİNİ SAĞLIYOR” DEDİ.

AR-GE VE İNOVASYON 
FAALİYETLERİNİN 
VAZGEÇİLMEZ BİR 
GEREKLİLİK OLDUĞUNA 
İNANDIKLARINI BELİRTEN 
BAYKAL MAKİNE YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI SULHİ 
BAYKAL, “ARAŞTIRMA 
FAALİYETLERİNDE 
BULUNMADAN, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
GELİŞİM GÖSTERMEK 
MÜMKÜN DEĞİLDİR” DEDİ.

KADIN ÇALIŞANLARIN ERKEKLERE KIYASLA DAHA ÖZVERİLİ, 
SADIK VE SAHİPLENİCİ OLDUĞUNU VURGULAYAN ÖZKARA 
HİDROLİK MAKİNA GENEL KOORDİNATÖRÜ YELİZ ÖZKARAOĞLU, 
İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARININ DA BU ÖZELLİKLERİ 
TAŞIMALARINDA GİZLİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ.

AKADEMIK MERSIN ÜNIVERSITESI POZITIF YELIZ ÖZKARAOĞLU

AR-GE MERKEZLERI BAYKAL MAKINE

“SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ, 
ÜNİVERSİTEMİZİ GELİŞTİRİYOR”

“DÜŞÜNCE 
VE ÇALIŞMA 
YAPIMIZDA 
YENİLİKÇİLİĞİ 
DESTEKLEYEN 
BİR DÖNÜŞÜM 
YAŞIYORUZ”

“ÖNYARGILARI KIRMAK KADINLARIN 
ELİNDE”
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EAE MAKİNA GENEL MÜDÜRÜ SELÇUK BAYDAR: “AVRUPA 
BİRLİĞİ ÜYESİ OLMAYAN TÜRKİYE’DEN BİR DELEGE CECIMO 
YÖNETİM KURULUNDA YER ALABİLİYORSA, BU DURUM ÜLKEMİZ 
SANAYİCİSİNİN HER KOŞULDA DAHA İYİSİNİ BAŞARABİLECEĞİNİN 
GÖSTERGESİDİR.”

KABLOSUZ 
HABERLEŞME 

AĞLARI MARİFETİYLE 
SİBERNETİK DÜZEYE 

ÇIKAN CİHAZLAR 
ARASI HABERLEŞME 
TEKNOLOJİLERİNİN, 

AKILLI 
ALGILAYICILARLA 

BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ 
ŞEKLİNDE 

TANIMLANAN BİR 
SÜRECE GİRİLDİ. BU 
SÜREÇ GÜNÜMÜZDE 

ENDÜSTRİ 4.0 
SİBER FİZİK 

SİSTEMLER (CFS) 
DÖNEMİ OLARAK 

ADLANDIRILIYOR.

ONUN ÇOCUKLUĞU DEV 
MAKİNELERİN ARASINDA 
GEÇTİ...DEDESİ CEMAL 
DİRİN’İN 63 YIL ÖNCE 
KURDUĞU MAKİNE 
SEKTÖRÜNÜN ÖNDE 
GELEN FİRMASI DİRİNLER, 
YAZ TATİLLERİNDEKİ 
ADRESİ OLDU. MESLEKİ 
TECRÜBESİNİ EĞİTİMLE 
DESTEKLEYEREK 
ÜÇÜNCÜ KUŞAĞIN 
BAŞARILI YÖNETİCİLERİ 
ARASINDA YERİNİ ALAN, 
AİLE ŞİRKETLERİNE 
YÖNELİK UZMANLIĞIYLA 
ERKEK EGEMEN MAKİNE 
SEKTÖRÜNDE FARK 
YARATAN BİR İSİM NİHAN 
DİRİN...

RÖPORTAJ SELÇUK BAYDAR ÜÇÜNCÜ KUŞAK NIHAN DIRIN

MAKALE SEDAT SAMI ÖMEROĞLU

“CECIMO YÖNETİMİNE SEÇİLMEM 
TÜRKİYE’YE DUYULAN GÜVENİN 
ESERİDİR”

ENDÜSTRİ
4.0 ÇAĞI

“İŞİMİZ 
YAPILAMAYANI 
YAPMAK 
OLMALI”
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SİVAS İMKB ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİSİ METEHAN EMLİK, 
45. TÜBİTAK PROJE YARIŞMASI FİZİK DALINDA “İKİNCİ 
NESİL YARI OTOMATİK GÜDÜMLÜ TANK SAVAR FÜZESİ 

GÜDÜM SİSTEMİ TASARIM, DONANIM VE YAZILIM” PROJESİ 
İLE TÜRKİYE 1’İNCİSİ OLDU.

JUNIOR SIVAS IMKB ANADOLU LISESI MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

MERAK VE DİSİPLİN BİRİNCİLİK 
GETİRDİ

DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜME ORANI, ÖNGÖRÜLEMEYEN 
GELİŞMELER NEDENİYLE 2014 YILINDA BEKLENTİLERİN ALTINDA 
KALDI. 2015 YILINDA İSE GELİŞMİŞ ÜLKELERİN SÜRÜKLEYECEĞİ 
BÜYÜMENİN 2,8 ORANINDA GERÇEKLEŞECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR.

TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNDE 
2015 YILI BEKLENTİLERİ

İNSAN VE MAKİNE 
İLİŞKİSİNİ BEYAZPERDEYE 
YANSITAN KÜLT FİLMLERİ 

TANITTIĞIMIZ YAZI 
DİZİMİZİN DÖRDÜNCÜ 

BÖLÜMÜNDE; FANTASTIC 
VOYAGE (1966), SILENT 

RUNNING (1972), 
WESTWORLD (1973), THE 
MAN WHO FELL TO EARTH 

(1976), BRAINSTORM 
(1983), TOTAL RECALL 
(1990) VE VIRTUOSITY 

(1995) İSİMLİ YEDİ 
FİLMİ SAYFALARIMIZA 

TAŞIYORUZ.

SINEMA

SİNEMA 
PERDESİNDEKİ 
MAKİNELER - 4
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SON YILLARDA AR-GE PROJELERİNE ODAKLANARAK ÜRÜN 
GAMLARINI ZENGİNLEŞTİRDİK-LERİNİ BELİRTEN AKARMAK GENEL 
MÜDÜRÜ MUHİTTİN AK, “AR-GE, MÜHENDİSLİK VE OTOMASYON 
UYGULAMALARININ AĞIRLIKTA OLDUĞU YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 
MAKİNELER ÜRETİYORUZ” DEDİ.

SEKTÖRDEN AKARMAK SEKTÖRDEN GÜRALP  VINÇ

“AR-GE’YE ODAKLANARAK 
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ MAKİNELER 
ÜRETİYORUZ”

OTOMASYONA DAYALI PROSES VİNÇ UYGULAMALARINI 
GERÇEKLEŞTİREN İLK FİRMA OLDUKLARINI İFADE EDEN GÜRALP 
VİNÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALPARSLAN KURTMEN, 
“ÜRÜNLERİMİZDE STANDART OLARAK UYGULANAN VİNÇ 
İZLEME SİSTEMİNİ DE GELİŞTİREREK, ÜLKEMİZDE İLK DEFA 
UYGULANACAK BİR DÜZENE GEÇECEĞİZ” DEDİ.

“ÜRETİM ALANIMIZDA İLKLERİ 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

UZMANLAR, DOĞAYI KORUMAK, ENERJİ KAYNAKLARINDAN 
MAKSİMUM VERİMİ ALMAK VE PLASTİKLERİN NİTELİKLİ 

ÖZELLİKLERİNDEN FAYDALANMAYA DEVAM EDEBİLMEK İÇİN 
GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMANIN 
ÖNEMİNE VURGU YAPIYOR. PLASTİK ATIKLARIN YENİDEN 

İMALAT SÜRECİNE DAHİL EDİLMESİNE KATKIDA BULUNAN 
TEKNOLOJİLERİN BAŞINDA İSE “PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM 

MAKİNELERİ” GELİYOR.

KAPAK PLASTIK GERI DÖNÜŞÜM MAKINELERI ÜLKELERDEN UMMAN

DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ: 
PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM 

MAKİNELERİ

COĞRAFİ VE İKLİM ÖZELLİKLERİ, İZLEDİĞİ LİBERAL DIŞ TİCARET 
POLİTİKALARI, UYGULADIĞI BÜYÜK KALKINMA PROJELERİ 
UMMAN’I İTHALATA AÇIK BİR PAZAR HALİNE GETİRDİ. TÜRKİYE 
İLE TİCARİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİREN UMMAN’A YÖNELİK 
İHRACATIMIZDA İSE SON YILLARDA KAYDA DEĞER BİR ARTIŞ 
GÖZLENDİ. TÜRKİYE’NİN 2012 YILINDAKİ 268 MİLYON DOLARLIK 
GENEL İHRACATI, 2013 YILINDA 374, 2014 YILINDA DA 491 
MİLYON DOLARA YÜKSELDİ.

ARAP YARIMADASININ SAKLI VAHASI 
UMMAN
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN GELİŞEN ÜRETİM VE YÖNETİM 
BECERİLERİYLE ULUSLARARASI PAZARLARDA REKABET 
EDEBİLECEK DÜZEYE ULAŞTIĞINA DİKKAT ÇEKEN MAİB YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ MENDERES AKAR, “MAKİNE SEKTÖRÜ TÜRKİYE 
EKONOMİSİNİN VE İHRACATININ YÜKSELEN YILDIZIDIR” DEDİ.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANI VE 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKANI PROF. DR. REFİK 
POLAT, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK TEKNOLOJİYİ ÜRETEN VE 
TEKNOLOJİK BİLGİ BİRİKİMİNİ PAZARLAYAN ÜLKE KONUMUNA 
ULAŞMADA ÖNCÜ ROL ÜSTLENECEK KUŞAKLAR YETİŞTİRMEYİ 
HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTTİ. 

RÖPORTAJ MENDERES AKAR AKADEMIK KARABÜK ÜNIVERSITESI

“MAKİNE SEKTÖRÜ TÜRKİYE 
EKONOMİSİNİN VE İHRACATININ 
YÜKSELEN YILDIZIDIR”

“TEKNOLOJİ ÜRETİP İHRAÇ 
EDECEK KUŞAKLAR YETİŞTİRMEYİ 
HEDEFLİYORUZ”

TÜRK MAKİNE SANAYİSİNİN DÜNYADA DAHA İYİ BİR 
KONUMA ULAŞMASI İÇİN DERNEK OLARAK ÜSTLERİNE 

DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYI SÜRDÜRECEKLERİNİ BELİRTEN 
TEVİD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖNDER BÜLBÜLOĞLU, 

“TÜRK SANAYİCİLERİ OLARAK ÜLKEMİZİN GELİŞİMİNE KATKI 
SAĞLAMAYA ÇABALIYORUZ” DEDİ. 

MSSP FOCUS ÖNDER BÜLBÜLOĞLU AR-GE MERKEZLERI DURMAZLAR MAKINA

“TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞİMİ İÇİN TEVİD ÜZERİNE 

DÜŞENİ YAPACAKTIR”

KATMA DEĞERİ YÜKSEK İNOVATİF ÜRÜNLERİN İMAL EDİLMESİ, 
GELİŞTİRİLMESİ VE TİCARİLEŞTİRİLMESİNİ HEDEFLEDİKLERİNİ 
BELİRTEN DURMAZLAR MAKİNA AR-GE MERKEZİ DİREKTÖRÜ 
HÜSEYİN BÜLBÜL, “ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARDA 
RAKİPLERE KARŞI REKABET AVANTAJI SAĞLAMANIN YOLU, 
İNOVATİF ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ SUNMAKTAN GEÇİYOR” DEDİ.

“İNOVATİF ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ 
ARTIRARAK REKABETTE AVANTAJ 
SAĞLAYABİLİRSİNİZ”
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İNSAN VE MAKİNE İLİŞKİSİNİ BEYAZPERDEYE YANSITAN KÜLT 
FİLMLERİ TANITTIĞIMIZ YAZI DİZİMİZİN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE; 
THE LAST STARFIGHTER (1984), TWELVE MONKEYS (1995) THE 
FIFTH ELEMENT (1997), GATTACA (1997), EQUILIBRIUM (2002), 
MINORITY REPORT (2002) VE WALL-E (2008) İSİMLİ YEDİ FİLMİ 
SAYFALARIMIZA TAŞIYORUZ.

POZITIF ASLI SARACOĞLU ÖZER SINEMA

“KADINLAR 
KENDİLERİNE ÖZGÜ 
YETENEKLERİNİ 
KULLANMALI”

SİNEMA PERDESİNDEKİ 
MAKİNELER - 5

DARÜŞŞAFAKA ROBOT KULUBÜ, ABD’NİN ORLANDO KENTİNDE 
11-14 MART TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK FRC ROBOT 
YARIŞMASI (FIRST ROBOTICS COMPETITION) KAPSAMINDA SON 
HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

JUNIOR DARÜŞŞAFAKA MAKALE AHMET YILMAZ

MAKINE TARIHI ALAN TURING

DARÜŞŞAFAKA ROBOT KULÜBÜ 
7’NCİ KEZ ABD YOLCUSU

EKONOMİK AÇIDAN DÜNYADA FARKLI DENGELER DÖNEMİNE 
GEÇİŞ SÜRECİ YAŞANIYOR. BATI ÜLKELERİNİN GÜÇLÜ KONUMU 
DEVAM ETMEKLE BİRLİKTE GÖRECE YENİ KÜRESEL AKTÖRLER DE 
(ÇİN, HİNDİSTAN) KENDİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. KÜRESEL 
BELİRLEYİCİ GÜÇLER VEYA BU PANORAMADAKİ BİR DEĞİŞİKLİK 
ENDÜSTRİYE DİREKT ETKİ EDECEKTİR.

BİLGİSAYAR BİLİMİNİN KURUCUSU 
KABUL EDİLEN ALAN MATHISON 

TURING 23 HAZİRAN 1912’DE 
DOĞDU. İNGİLİZ MATEMATİKÇİ 

GELİŞTİRMİŞ OLDUĞU TURING 
TESTİ İLE MAKİNELERİN VE 

BİLGİSAYARLARIN DÜŞÜNME 
YETİSİNE SAHİP OLUP 

OLAMAYACAKLARI KONUSUNDAKİ 
ARAŞTIRMALARIYLA TANINDI.

YENİ YAKLAŞIMLAR VE MAKİNE 
SEKTÖRÜ

BİLGİSAYAR BİLİMİNİN KURUCUSU: 
ALAN TURING

SARMAK MAKİNA GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI 
VE YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ ASLI SARACOĞLU 
ÖZER, ERKEK EGEMEN İŞ 
HAYATINDA ERKEKLEŞEN 
KADIN YÖNETİCİLERİN 
DEĞİL, KENDİLERİNE 
ÖZGÜ YETENEKLERİ İYİ 
KULLANABİLEN KADINLARIN 
DAHA BAŞARILI OLACAĞINA 
İNANIYOR.
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DÜŞÜK BASINÇLI TARIMSAL İLAÇLAMA POMPASINI TÜRKİYE’DE 
ÜRETEN İLK YERLİ FİRMA OLDUKLARINI BELİRTEN ÖNALLAR 
TARIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞENOL ÖNAL, “AR-GE 
ÇALIŞMALARI SONUCU GELİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜNLERLE, 
SEKTÖRÜMÜZDE İTHALATIN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ” DEDİ.

ENERJİ VE MADEN SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN 
GLOBAL FİRMALAR İÇİN POMPALAR ÜRETTİKLERİNİ BELİRTEN 
GÖKSAN POMPA PAZARLAMA MÜDÜRÜ SİNAN SARIHAN, 
“DÜNYA ÖLÇEĞİNDE İKİ BÜYÜK FİRMANIN KONTRATLI POMPA 
TEDARİKÇİSİYİZ. GENEL OLARAK ÜRÜN GAMIMIZI ÖZEL 
TASARIMLAR OLUŞTURUYOR” DEDİ.

SEKTÖRDEN ÖNALLAR TARIM SEKTÖRDEN GÖKSAN POMPA

“YERLİ ÜRETİMLE İTHALATIN ÖNÜNE 
GEÇMEK İSTİYORUZ”

“DÜNYA DEVLERİ İÇİN POMPA 
ÜRETİYORUZ”

RULMAN, HAREKET İLE ENERJİNİN İLETİLDİĞİ HER 
ALANDA KULLANILAN BİR MAKİNE ELEMANIDIR. İMALAT 
SEKTÖRÜNDE GÜÇ AKTARIMININ VAZGEÇİLMEZ PARÇASI 
KABUL EDİLEN RULMANLARA DUYULAN İHTİYAÇ, 
SANAYİDEKİ GELİŞMELER VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE 
BİRLİKTE HER GEÇEN GÜN ARTIYOR.

KAPAK RULMAN ÜLKELERDEN FRANSA

GÜCÜN KONFORLU YATAĞI: 
RULMAN

FRANSA, TİCARET HACMİ AÇISINDAN DÜNYANIN 
İLK BEŞ ÜLKESİ ARASINDA YER ALMASININ YANI 

SIRA AB VE DÜNYA TİCARET POLİTİKALARININ 
BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİPTİR. ÇİN, 

ALMANYA, ABD VE JAPONYA’NIN ARDINDAN DÜNYANIN 
BEŞİNCİ BÜYÜK İHRACATÇISI DA OLAN FRANSA, BM 

VERİLERİNE GÖRE 75 MİLYAR DOLARI BULAN MAKİNE 
İTHALATIYLA TÜRK MAKİNECİLERİ İÇİN AVRUPA’DAKİ 

EN CİDDİ PAZARLARDAN BİRİDİR.

DÜNYA TİCARETİNİN BEŞ 
BÜYÜĞÜNDEN BİRİ: FRANSA
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MÜDEK AKREDİTASYONU KAPSAMINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM 
UYGULAMALARININ SÜREKLİ GELİŞTİĞİNİ VURGULAYAN 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. ERTUĞRUL DURAK, SANAYİYE KATKI 
SUNMAK İÇİN SON YILLARDA ÖĞRENCİ PROJE KONULARININ 
TASARIM VE ÜRETİME YÖNELİK BELİRLENDİĞİNİ BELİRTTİ.

RÖPORTAJ FERDI MURAT GÜL AKADEMIK SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI

ÜLKELERİN 
REFAHI İÇİN 
SANAYİLEŞMENİN, 
SANAYİLEŞME İÇİN DE 
MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 
ÖNEMLİ BİR ETMEN 
OLDUĞUNUN 
ALTINI ÇİZEN MAİB 
VE MTG YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ 
FERDİ MURAT GÜL, 
“SANAYİLEŞMENİN 
YOLU MAKİNE 
SEKTÖRÜNDEN 
GEÇER” DEDİ.

“SANAYİLEŞ-
MENİN YOLU 
MAKİNE 
SEKTÖRÜN-
DEN GEÇER”

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ 
SEKTÖRÜNDE 

DAYANIŞMA, İŞBİRLİĞİ VE 
TECRÜBE PAYLAŞIMINI 

SAĞLAYACAK, SEKTÖRÜ 
TEK ÇATI ALTINDA BİR 

ARAYA GETİRECEK 
BİR SİVİL TOPLUM 

KURULUŞUNUN 
EKSİKLİĞİNİ GİDERMEYİ 

AMAÇLADIKLARINI 
BELİRTEN AİMSAD 
YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI MUSTAFA 
SABRİ EROL, “SEKTÖRÜN 

RÜZGARINI ARKAMIZA 
ALARAK BÜYÜYORUZ. 

BİRLİKTE ÇOK DAHA 
GÜÇLÜ OLACAĞIMIZA 

İNANIYORUZ” DEDİ.

“SEKTÖRÜN 
RÜZGARINI 
ARKAMIZA 

ALARAK 
BÜYÜYORUZ”

“TÜRK SANAYİSİNDEKİ GELİŞİME 
KATKI SUNMAK İSTİYORUZ”

MSSP FOCUS MUSTAFA SABRI EROL POZITIF HANDEGÜL ARKAIN

DİLMESAN İMALAT MÜDÜRÜ HANDEGÜL ARKAİN, KADINLARIN 
DETAYCI, SORUMLULUK SAHİBİ, ARABULUCU, ESTETİK YARGILARI 
YÜKSEK VE GÜÇLÜ ÖNSEZİLERE SAHİP OLDUĞU İÇİN MAKİNE 
İMALAT SEKTÖRÜNE DEĞER KATTIĞINI SÖYLEDİ.

“KADINLAR SEKTÖRE
DEĞER KATIYOR”
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İNSAN VE MAKİNE İLİŞKİSİNİ BEYAZPERDEYE YANSITAN KÜLT 
FİLMLERİ TANITTIĞIMIZ YAZI DİZİMİZİN ALTINCI BÖLÜMÜNDE; 
CONTACT (1997), SOLARIS (2002), SUNSHINE (2007), AVATAR 
(2009), OBLIVION (2013), ELYSIUM (2013) VE EDGE OF 
TOMORROW (2014) ADLI YEDİ FİLMİ SAYFALARIMIZA TAŞIYORUZ.

16. YÜZYIL BİLİM 
İNSANLARINDAN 
OLAN TAKİYÜDDİN 
BİN MA’RUF MEKANİK 
SAAT İLE YILDIZLARIN 
YÜKSEKLİK VE 
AÇIKLIĞINI ÖLÇMEYE 
YARAYAN ARAÇLAR 
GELİŞTİRDİ. 
BİN MAR’UF’UN 
TRİGONOMETRİ, 
TIP, GEOMETRİ 
VE MEKANİK 
ARAÇLARIN TASARIMI 
KONULARINDA, 
PNOMATİK VE 
HİDROLİK İLE 
POMPA SİSTEMLERİ 
HAKKINDA 
DA ÖNEMLİ 
ÇALIŞMALARI 
BULUNUYOR.

SINEMA MAKINE TARIHI TAKIYÜDDIN BIN MAR’UF

SİNEMA PERDESİNDEKİ
MAKİNELER - 6

BUHAR GÜCÜNDEN YARARLANMA 
ÇALIŞMALARINDA BİR ÖNCÜ: 
TAKİYÜDDİN BİN MAR’UF

AİLE ŞİRKETİNDE İŞ HAYATINA ATILMANIN ÖNEMLİ 
AVANTAJLAR SUNDUĞUNU BELİRTEN METE ÖZARAR, 
“YAPTIĞINIZ İŞ HEM DEDE, HEM DE BABA MESLEĞİ OLUNCA 
YOLUNUZU BULMAK PEK DE ZOR OLMUYOR” DEDİ.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK METE ÖZARAR MAKALE DR. AYPERI OKUR

MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

“DEDEMİZİN MİRASI BİZE 
EMANET”

IOT (INTERNET OF THINGS) VE 3 BOYUTLU YAZICILAR 4’ÜNCÜ 
SANAYİ DEVRİMİ’NİN YARATICILARIDIR. BİRİNCİ SANAYİ 
DEVRİMİNE BUHAR MAKİNESİNİN İCADI, İKİNCİSİNE İLERLEYEN 
BANT, ÜÇÜNCÜSÜNE IT VE OTOMASYON, DÖRDÜNCÜSÜ DE IOT VE 
3 BOYUTLU YAZICILAR ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR.

2014 YILININ SON ÇEYREĞİNDE EKONOMİ 
YÜZDE 2,6 BÜYÜDÜ. BÖYLECE 2014 YILI 
GENELİNDE EKONOMİDE BÜYÜME YÜZDE 
2,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ. BÜYÜME 
ORANI, YILBAŞINDA ÖNGÖRÜLEN YÜZDE 
4,0 HEDEFİNİN VE EYLÜL AYINDA REVİZE 
EDİLEN YÜZDE 3,3 BEKLENTİSİNİN 
ALTINDA KALDI. ÇEYREK DÖNEMLER 
İTİBARİYLE KONTROLLÜ OLMAKLA 
BİRLİKTE EKONOMİDEKİ BÜYÜME 
DİNAMİKLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YAVAŞLADI.

4. SANAYİ DEVRİMİ VE YENİ ÇAĞIN 
ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

2014 YILI VERİLERİ IŞIĞINDA 
EKONOMİK BÜYÜME
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ENVANTERİNE GİREN İLK MİLLİ HAVA 
ARACI ÜNVANINA SAHİP SİSTEMİ GELİŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEYEN 
BAYKAR MAKİNA GENEL MÜDÜRÜ HALUK BAYRAKTAR, “TAKTİK 
TB2 İHA, MİLLİ HAVA ARAÇLARI ARASINDA İRTİFA VE UÇUŞ SÜRESİ 
AÇISINDAN TÜRK HAVACILIK TARİHİNDEKİ REKORLARI ELİNDE 
TUTUYOR” DEDİ.

SEKTÖRDEN BAYKAR MAKINA SEKTÖRDEN NORM GRUP

“REKORLARI ELİMİZDE TUTUYORUZ”

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK 
ÜRÜNLERİMİZLE DÜNYA 

PAZARLARINDA OLACAĞIZ”

YILLIK 90 BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİYLE FAALİYET 
GÖSTEREN NORM GRUP, ÜRÜNLERİNİ 35 ÜLKEYE İHRAÇ 

EDİYOR. İLK PATENTLİ ÜRÜNLERİNİ 2012 YILINDA 
İMAL ETTİKLERİNİ BELİRTEN NORM CIVATA YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI FATİH UYSAL, “KATMA DEĞERİ YÜKSEK 
ÜRÜNLERLE DÜNYA PAZARLARINDA YER ALMAYI 

HEDEFLİYORUZ” DEDİ.

SAĞLAMLIK, DAYANIKLILIK, 
KOLAY ŞEKLE GİREBİLME 

GİBİ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERE 
SAHİP OLAN SAC, 

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMİN HER 
ALANINDA KULLANILIYOR. 
SAC MALZEMEYİ İŞLEYEN, 

ŞEKİL VEREN MAKİNE, 
EKİPMAN VE PROSESLERİN 

TAMAMI SAC İŞLEME 
TEKNOLOJİLERİ OLARAK 

ADLANDIRILIYOR. SAC 
İŞLEME MAKİNELERİ 
ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ 
MARKALARIYLA ÖNE 

ÇIKAN TÜRKİYE İSE DÜNYA 
İHRACATININ 11’İNCİ 

SIRASINDA YER ALIYOR.

KAPAK SAC IŞLEME MAKINELERI

İMALATA 
ŞEKİL VEREN 

TEKNOLOJİ: 
SAC İŞLEME 

MAKİNELERİ
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“SEKTÖRÜMÜZDE AYNI HEDEFE YÜRÜMEK İÇİN BİR ÇATI 
ALTINDA TOPLANIP ÇALIŞMAK İHTİYACININ HASIL OLDUĞU 
AŞİKAR. MAİB VE MTG’NİN SAĞLADIĞI KATKI BU AÇIDAN DA SON 
DERECE ÖNEMLİDİR” DİYEN ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN, TÜRK 
MAKİNE SEKTÖRÜNÜN KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK İÇİN BİRLİK 
BÜNYESİNDE ÖZVERİYLE GÖREV ALDIKLARINI BELİRTTİ.

RÖPORTAJ ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN

AKADEMIK PAMUKKALE ÜNIVERSITESI

“HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN 
BİRLİK OLMALIYIZ”

EĞİTİM-ÖĞRETİM MÜFREDATLARINI SANAYİ KURULUŞLARIYLA 
YAPTIKLARI GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE GÜNÜMÜZ 
İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GÜNCELLENDİKLERİNİ 
BELİRTEN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. NAZIM USTA, AMAÇLARININ 
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GELİŞMEYİ SÜREKLİ KILMAK VE 
MEZUNLARINA ULUSLARARASI GEÇERLİLİKTE BİR DİPLOMA 
SUNMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ. 

“EĞİTİM ANLAYIŞIMIZI SANAYİNİN 
BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA 
ŞEKİLLENDİRİYORUZ” ABD’DE KURDUKLARI ŞİRKETLE İHRACAT POTANSİYELLERİNİ 

ARTIRDIKLARINI VURGULAYAN DİSA OTOMOTİV GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI GÖKHAN KURU, “TÜRK MAKİNECİLERİ OLARAK ARTIK 
YURT DIŞINDA ŞİRKETLER KURUYOR, ORTAKLIKLAR YAPIYOR, 
FİRMALAR SATIN ALIYORUZ. BU FAALİYETLERİMİZ ÇOĞALDIKÇA, 
TÜRK ÜRÜNLERİNE VE TÜRKİYE’YE OLAN İLGİ VE ALGI OLUMLU 
YÖNDE GELİŞECEKTİR” DEDİ.

RÖPORTAJ GÖKHAN KURU

“PAZARIN İÇİNDE OLMAK ÜRETİCİLER 
AÇISINDAN BÜYÜK AVANTAJ”

ÜLKELERDEN TAYLAND

TAYLAND İHRACAT POTANSİYELİYLE GÜNEYDOĞU ASYA’NIN 
İKİNCİ BÜYÜK EKONOMİSİDİR. ÜLKENİN EKONOMİK ÇIKTISININ 
YARISINI SANAYİ SEKTÖRÜ, İHRACATININ DA YÜZDE 80’İNİ 
SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR. TÜRKİYE’NİN POZİSYONUNU 
GÜÇLENDİRMEYE BAŞLADIĞI TAYLAND PAZARINA YÖNELİK 
MAKİNE İHRACATI TÜİK VERİLERİNE GÖRE 2014 YILINDA YÜZDE 
12,6 ORANINDA ARTTI.

GÜNEY ASYA’NIN ZORLU PAZARI: 
TAYLAND
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TAVSİYELERLE İŞ HAYATLARINI ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞAN 
GENÇLERİN DOĞRU OLANI ANCAK YAŞAYARAK BULABİLECEĞİNİ 
SAVUNAN METİN ÖKSÜZÖMER, DEDESİNİN “TECRÜBE İYİ BİR 
HOCADIR FAKAT ÜCRETİ FAZLADIR” SÖZÜNÜ HATIRLATARAK 
ÜÇÜNCÜ KUŞAĞIN BU ÜCRETİ ÖDEMEYİ GÖZE ALMASI 
GEREKTİĞİNİ BELİRTİYOR.  

ÜÇÜNCÜ KUŞAK METIN ÖKSÜZÖMER

“ÜÇÜNCÜ KUŞAKLAR İŞ 
TECRÜBELERİNİ YAŞAYARAK 
EDİNMELİ”

AR-GE FAALİYETLERİNİN 2004 YILINDAN İTİBAREN İVME 
KAZANDIĞINI SÖYLEYEN DRV-TEAM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YÜKSEL 
KAPLAN, ÖZELLİKLE YAKIT PİLLERİ KONUSUNDA PROJELER 
GELİŞTİRDİKLERİNİ BELİRTTİ. YÜKSEL KAPLAN, SANAYİ 
ODAKLI AR-GE ÇALIŞMALARI SAYESİNDE BİRÇOK FİRMANIN 
SORUNLARINA DA ORTAK ÇÖZÜM ÜRETTİKLERİNİ İFADE ETTİ.

AR-GE MERKEZLERI DRV-TEAM

“SANAYİ ODAKLI AR-GE, SORUNLARA 
ORTAK ÇÖZÜMLER ÜRETİR”

MAKALE AHMET YILMAZ

MAKİNE TANITIM GRUBU HEDEF ÜLKE OLARAK SEÇTİĞİ 
ALMANYA’DA FAALİYETLERİNİ ARTIRARAK VE ÇEŞİTLENDİREREK 
SÜRDÜRÜYOR. BU FAALİYETLERDEN SEKTÖR BİLEŞENLERİNİN 
DAHA FAZLA FAYDALANMASINI SAĞLAMAK İÇİN ÜRETİCİLERİMİZİN 
DE AKTİF ROL ALMASI GEREKİYOR.

POZITIF AYSUN AYYILDIZ

MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 
KADINLAR İÇİN 

ÖZENDİRİLEN BİR 
ÇALIŞMA ALANI 

OLMADIĞINI VURGULAYAN 
VATAN MAKİNA DIŞ 

TİCARET VE MÜŞTERİ 
İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 

AYSUN AYYILDIZ, 
“MAKİNE SEKTÖRÜNDE 

ÇALIŞMAK; ÜRETMEYİ 
SEVEN, ÜRETMENİN 

VERMİŞ OLDUĞU HAZZI 
HİSSEDEBİLEN VE BU 

İŞE GÖNÜL VERMİŞ 
KADINLARIN YAPABİLECEĞİ 

BİR İŞTİR” DEDİ.

“MAKİNE 
SEKTÖRÜ 

KADINLAR İÇİN 
ÖZENDİRİLEN 
BİR ÇALIŞMA 

ALANI DEĞİL”

MTG’NİN ALMANYA FAALİYETLERİ 
TANITIMIN ÖTESİNE GEÇTİ
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YERALTI KAYNAKLARININ 
ÜLKE EKONOMİSİNE 
KAZANDIRILMASINDA 
SONDAJ UYGULAMALARI 
TEMEL UNSURLARDAN 
BİRİ KABUL EDİLİYOR. 
UZMANLAR, KAYNAKLARIN 
BULUNDUĞU YERLERİN 
BELİRLENMESİ, 
MİKTARININ DOĞRU 
OLARAK TESPİT 
EDİLMESİ VE VERİMLİ 
KULLANILMASININ ÜLKE 
EKONOMİSİ AÇISINDAN 
ÖNEMİNE DİKKAT 
ÇEKİYOR. SON YILLARDA 
SONDAJA YÖNELİK 
TEKNOLOJİLER HIZLA 
GELİŞİRKEN YENİ MAKİNE 
VE EKİPMANLAR DA 
SEKTÖRÜN HİZMETİNE 
SUNULUYOR. 

TÜBİTAK’IN DESTEĞİ İLE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİ DAHA İLERİYE 
TAŞIDIKLARINI BELİRTEN ÖZ TEKNİK TORNA OTOMAT ROLLFORM 
PROJE MÜDÜRÜ AHMET NAFİ GÖRGÜN; SON DÖNEMDE 
KULLANIM KOLAYLIĞI, ÜRETİM HIZI VE EMNİYET KOŞULLARI 
AÇISINDAN FARKLILAŞAN BİR ROLLFORM MAKİNESİ PROJESİ 
ÜZERİNDE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ.

SEKTÖRDEN ELKIMA TRAFO SEKTÖRDEN ÖZ TEKNIK TORNA

KAPAK SONDAJ MAKINELERI

ÖZEL TİP TRANSFORMATÖR İMALATINDA UZMANLAŞTIKLARINI 
SÖYLEYEN ELKİMA TRAFO FABRİKA MÜDÜRÜ KORAY 
SELÇİK, “TÜRKİYE’DE İLK KEZ FİRMAMIZIN YENİ TİP DAĞITIM 
TRANSFORMATÖRLERİYLE TRAFOLARIN ENERJİ SARFINI YÜZDE 
30’DAN FAZLA AZALTMAYI BAŞARDIK” DEDİ.

“ENERJİ ALANINDA İLKLERLERE 
İMZA ATACAĞIZ”

POTANSİYELİN 
KEŞFİ:
SONDAJ 
MAKİNELERİ

“TÜBİTAK’IN DESTEĞİYLE ÜRETİM 
TEKNOLOJİMİZİ DAHA İLERİYE 
TAŞIYORUZ”
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TÜRK SANAYİSİNİN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMA AMACIYLA 
NİTELİKLİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDAN BİRİ 
OLDUKLARINI BELİRTEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. RAMAZAN KARAKUZU,  
“EĞİTİMLİ NESİLLERİN ÜLKEMİZİ DAHA İYİ NOKTALARA 
TAŞIYACAĞINA İNANIYORUZ” DEDİ. 

AKADEMIK DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI MSSP FOCUS BURHAN FIRAT

“TÜRK SANAYİSİNİ İLERİYE 
TAŞIYACAK YEGANE UNSUR 
EĞİTİMLİ NESİLLERDİR”

ÜYELERİNİ HER PLATFORMDA TEMSİL EDEN GÜÇLÜ BİR SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTÜ OLDUKLARINI BELİRTEN ARÜSDER YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI BURHAN FIRAT, “TÜRKİYE’NİN ARAÇ VE ARAÇ 
ÜSTÜ EKİPMAN SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN ÜRETİM ÜSSÜ OLMASI 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ” DEDİ.

“SEKTÖRÜMÜZDE DÜNYANIN ÜRETİM 
ÜSSÜ OLACAĞIZ”

ÜLKELERDEN PERU

MADEN ÜRETİMİNDE LATİN 
AMERİKA GENELİNDE 
İLK SIRADA YER ALAN 

PERU’NUN YALNIZCA METAL 
CEVHERLERİ SEKTÖRÜ, 

2014 YILI İTİBARİYLE 13 
MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE 
İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ. 

TÜRKİYE’NİN PERU’YA 
YÖNELİK İHRACATI İSE 
2014 YILINDA YÜZDE 

4,5’LİK BÜYÜMEYLE 288 
MİLYON DOLAR OLDU. 

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET 
AÇIĞI VERMEDİĞİ NADİR 

LATİN AMERİKA ÜLKELERİ 
ARASINDA YER PERU’YA 

YÖNELİK MAKİNE İHRACATI 
DA GEÇEN YIL YÜZDE 10,9 

ARTTI.

AND 
DAĞLARI’NDAN 

DÜNYAYA 
AÇILAN ALTIN 

GEÇİT
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MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

DÜNYA EKONOMİSİNİN YÖNÜNÜ 2014 YILINDA ALTI ANA EĞİLİM 
BELİRLEDİ. GELİŞMİŞ ÜLKELERİN PARA POLİTİKALARININ 
ETKİSİNİ ARTIRDIĞI BİR ORTAMDA YENİ KÜRESEL MALİ KOŞULLAR 
OLUŞMAYA BAŞLADI. PETROL FİYATLARI BEKLENMEDİK DÜZEYDE 
GERİLERKEN, GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DEFLASYON ENDİŞESİ BAŞ 
GÖSTERDİ. 

DÜNYA EKONOMİSİNDE TEMEL 
GELİŞMELER VE DÜNYA TİCARETİNE 
ETKİLERİ

ASO TEKNİK KOLEJİ ROBOT KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ, YILDIZ TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YILDIZ SAVAŞLARI 
YARIŞMASINDA “BİLGE KAĞAN” İSİMLİ PROJESİYLE TÜRKİYE 
BİRİNCİSİ OLDU.

JUNIOR ASO TEKNIK KOLEJI

“BAŞARININ ANAHTARI TAKIM RUHU”

AR-GE MERKEZLERI ERMAKSAN

BAŞARILI AR-GE ÇALIŞMALARI SONUCUNDA GELİŞTİRDİKLERİ KATMA DEĞERİ 
YÜKSEK MAKİNELERLE DÜNYADA ‘TÜRK MAKİNESİ’ ALGISININ YERLEŞMESİNE 
KATKI SAĞLADIKLARINI BELİRTEN ERMAKSAN MAKİNE AR-GE KOORDİNASYON 
SORUMLUSU FATİH PITIR, “YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER AR-GE İLE GERÇEKLEŞİR” 
PRENSİBİYLE YOLLARINA DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.

“YENİLİKÇİ 
TEKNOLOJİLER 

AR-GE İLE 
GERÇEKLEŞİR”
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TÜRKİYE’NİN İLK BÜYÜK KARE BALYA VE PRİZMATİK SİLAJ 
PAKETLEME MAKİNESİNİ ÜLKE TARIMINA KAZANDIRDIKLARI İÇİN 
MUTLU VE GURURLU OLDUKLARINI BELİRTEN PAKSAN MAKİNA 
GENEL MÜDÜRÜ SERDAR CAN, ÜRÜNLERİNİ YERLİ KAYNAKLARI 
KULLANARAK KENDİ TESİSLERİNDE İMAL ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.

SEKTÖRDEN EGE PROSES SEKTÖRDEN PAKSAN

STANDARDIN DIŞINA ÇIKARAK, MÜŞTERİNİN İSTEKLERİNE 
UYGUN MAKİNELER ÜRETTİKLERİNİ SÖYLEYEN EGE PROSES 
GENEL MÜDÜRÜ UFUK YERCAN, ÜRETİM ESNEKLİĞİMİZ VE 
KABİLİYETİMİZ ÇOK GENİŞ BİR SAHAYA YAYILIYOR” DEDİ.

“ESNEK ÜRETİM YAPIMIZLA
DÜNYA PAZARLARINDAYIZ”

“TARIM SEKTÖRÜ İÇİN İLKLERİ 
ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI, GÜÇ KAYNAĞI MOTOR 
VEYA DÖNDÜREN ELEMAN İLE DÖNDÜRÜLEN ELEMAN 

ARASINDAKİ İRTİBATI KURUYOR, HAREKETİ İLETİYOR. BU 
SİSTEMLER GÜÇ KAYNAĞINDAN İŞ KISMINA DOĞRU ENERJİ 
İLETİMİNİ SAĞLAMASI NEDENİYLE MAKİNELER AÇISINDAN 

SON DERECE ÖNEMLİ KABUL EDİLİYOR.

KAPAK AKTARMA ORGANLARI ÜLKELERDEN LETONYA

İŞ-GÜÇ ARASINDA:
AKTARMA ORGANLARI

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ OLAN BALTIK’IN KÜÇÜK ÜLKESİ LETONYA 
İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ, 2014 YILI VERİLERİNE 
GÖRE 361 MİLYON DOLARA ULAŞTI. LETONYA’YA MAKİNE 
İHRACATIMIZ İSE YÜZDE 38,6 ARTTI.

BALTIK’IN KÜÇÜK YEŞİL KÖŞESİ 
LETONYA
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SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE YÖNELİK STRATEJİK PLANLARINI, 
ÜYELERİ VE SEKTÖRÜN DİĞER PAYDAŞLARI İLE ETKİN BİR 
İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAŞAMA GEÇİRMEYİ AMAÇLADIKLARINI 
BELİRTEN İSKİD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM SAVCI, 
“SEKTÖRÜMÜZÜ YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA SAYGIN BİR KONUMA 
TAŞIMA VİZYONUYLA HAREKET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ” DEDİ. 

MSSP FOCUS CEM SAVCI AKADEMIK ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI

“İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İSKİD İLE 
KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK”

BÖLGENİN KALİFİYE MÜHENDİS İHTİYACINI KARŞILAMA 
VE TÜRK SANAYİSİNİN BEKLENTİSİ OLAN NİTELİKLİ İNSAN 
GÜCÜNÜN YETİŞMESİNE KATKIDA BULUNMA HEDEFİYLE YOLA 
ÇIKTIKLARINI BELİRTEN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. MEHMET 
ÇOLAKOĞLU, SINIRLARI AŞARAK BAŞARIYI YAKALAYACAKLA-RINA 
İNANDIKLARINI SÖYLEDİ.

“MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE 
SINIRLARI AŞIYORUZ”

“ETİ ÇATISI ALTINDA OLMAYI AVANTAJA ÇEVİRİYOR, 
KULLANICI-MAKİNECİ BİRLİKTELİĞİNİN YARATTIĞI SİNERJİDEN 
BESLENİYORUZ” DİYEN ETİ MAKİNE AR-GE MÜDÜRÜ DENİZ 
ÇAKAR, TEKNOLOJİ ÜRETME MİSYONUYLA
37 YILDIR BAŞARIYLA ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ. 

AR-GE MERKEZLERI ETI MAKINE MAKALE AHMET YILMAZ

“TEKNOLOJİYİ TAKİP ETMEKLE 
YETİNMEMELİ, ÜRETEREK 
BÜYÜMELİYİZ”

TÜKETİM 
ALIŞKANLIK-
LARIMIZ İLE 

KOMÜNİKASYON 
ARAÇ, YÖNTEM 

VE İÇERİKLERİNİ 
DEĞİŞTİREN 

TEKNOLOJİNİN 
BUNLARI ÜRETEN 

MAKİNELERİ 
ES GEÇMESİ 

DÜŞÜNÜLEMEZDİ. 
ARTIK AKILLI 

MAKİNELER, AKILLI 
FABRİKALAR DÖNEMİNE GEÇİŞ 

SÜRECİNDEYİZ. BU SÜREÇTE 
ALINAN MESAFELER SAYESİNDE 

HALİ HAZIRDA TAHAYYÜL 
SINIRLARIMIZI ZORLAYAN YENİ 

“YAPILANMALARLA” KARŞI 
KARŞIYA KALACAĞIZ.

MAKİNEYE AKIL DEVŞİRMEK
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GAZİANTEP’İN DUAYEN MAKİNECİLERİNDEN MENNAN AKSOY, 
10 HAZİRAN’DA YAŞAMINI YİTİRDİ. GÖRDÜĞÜ BİR MAKİNENİN 
AYNISINI ÜRETEBİLECEK DÜZEYDE MESLEĞİNE HAKİM OLAN 
MENNAN AKSOY, GELİŞTİRDİĞİ TEKNOLOJİLERLE BÖLGE 
SANAYİSİNİN GELİŞİMİNE UZUN YILLAR KATKIDA BULUNDU.

TÜRKİYE’DE MAKİNE SEKTÖRÜNDE GÖREV YAPAN KADIN YÖNETİCİ 
SAYISININ YETERSİZ OLDUĞUNU BELİRTEN HAUS SANTRİFÜJ 
TEKNOLOJİLERİ KURUMSAL İLETİŞİM VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 
ÖZDEN GÖZLÜKLÜ, “İLERLEYEN SÜREÇTE ENGEL TANIMAYAN 
KADIN YÖNETİCİLER ARASINA YENİLERİNİN DE EKLENMESİYLE 
BAŞARILI PROJELERDE DAHA ÇOK KADIN İMZASI GÖRECEĞİMİZE 
İNANIYORUM” DEDİ.

IZ BIRAKANLAR MENNAN AKSOY POZITIF ÖZDEN GÖZLÜKLÜ

GAZİANTEP EFSANE MAKİNE 
USTASINI KAYBETTİ

“BAŞARILI PROJELERDE DAHA 
ÇOK KADIN İMZASI GÖRECEĞİMİZE 
İNANIYORUM”

“AİLENİN BİR ÜYESİ OLARAK ŞİRKETİN GELECEĞİYLE İLGİLİ 
HAYALLER KURUYORSANIZ, BULUNMANIZ GEREKEN YER O 
ŞİRKETTİR” DİYEN İSMAİL SARIGÖZOĞLU, MAKİNENİN DİŞLİLERİ 
GİBİ FİRMALARININ ÜÇ KUŞAĞININ DA AYNI ORTAK AMACA 
HİZMET ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK ISMAIL SARIGÖZOĞLU JUNIOR GÜZELCAN KARDEŞLER ORTAOKULU

“MAKİNENİN DİŞLİLERİ GİBİ ÜÇ 
KUŞAK DA AYNI AMACA HİZMET 
EDİYOR” İZMİR GÜZELCAN KARDEŞLER ORTAOKULU, TÜBİTAK’IN 

DÜZENLEDİĞİ ROBOT BİLİM ŞENLİĞİNDE CANKURTARAN MADENCİ 
ROBOT PROJESİYLE BİRİNCİ OLDU.

“TEKNOLOJİYİ İNSAN HAYATINI 
KORUMAK İÇİN KULLANIYORUZ”
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MAKİNELERDE ENERJİYİ 
DÖNÜŞTÜREN, 

DOĞRUSAL HAREKET 
VE KUVVET ELDE 

EDİLEN SİLİNDİRLER, 
BAZEN BASİT BİR 
VANAYI KAPAMAK 

BAZEN DE BİNLERCE 
TONLUK BASKI 

KUVVETİ ÜRETMEK 
YA DA TONLARCA 
AĞIRLIKTAKİ BİR 

KÜTLEYİ KALDIRMAK 
İÇİN KULLANILIYOR. 

SİLİNDİRLER 
KULLANILDIĞI 

MAKİNENİN 
PERFORMANSINI DA 

DOĞRUDAN ETKİLİYOR.

ÇELİKTEN 
KASLAR: 

SİLİNDİRLER

İŞ MAKİNELERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜRÜNLERİNİN TAMAMINI 
İHRAÇ ETTİKLERİNİ SÖYLEYEN KSG MAKİNA YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ ŞENER SEZGİN, “AR-GE FAALİYETLERİNE ODAKLANARAK 
KSG MAKİNA MARKASINI TAŞIYAN ÜRÜNLERİ DÜNYA 
PAZARLARINA SUNMAK İSTİYORUZ” DEDİ.

ANIZA EKİM YAPABİLEN TAHIL EKİM MAKİNESİ GELİŞTİREREK 
KALİTE VE VERİMİ ARTIRDIKLARINI SÖYLEYEN ALTINÖZ TARIM 
MAKİNALARI GENEL MÜDÜRÜ ZİYA ALTINÖZ, “YENİ MAKİNEMİZ 
YAKIT GİDERİNDEN DE YÜZDE 70 ORANINDA TASARRUF 
SAĞLIYOR” DEDİ.

SEKTÖRDEN KSG MAKINA SEKTÖRDEN ALTINÖZ

KAPAK SILINDIRLER

“DÜNYA PAZARLARINDA  
MARKAMIZLA YER ALMAK 
İSTİYORUZ”

“YENİ MAKİNEMİZLE TARIM 
SEKTÖRÜNDE KALİTE VE VERİMİ 
ARTIRDIK”
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DÜNYA PETROL REZERVLERİNİN YÜZDE 21’İNE SAHİP OLAN 
SUUDİ ARABİSTAN, EKONOMİSİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE 
İSTİKRARSIZ PETROL GELİRLERİNE OLAN BAĞIMLILIĞINI 
AZALTMAK İÇİN SANAYİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR. 
SUUDİ ARABİSTAN’LA TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK 
İLİŞKİLERİN GEÇMİŞİ 1973 YILINA DAYANIYOR. GELİŞEN TİCARET 
HACMİ DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’NİN MAKİNE İHRACATI 2014 
YILINDA 232,9 MİLYON DOLAR OLDU.

ÜLKELERDEN SUUDI ARABISTAN ARAŞTIRMA TÜBITAK-TEYDEB

TÜBİTAK, TEYDEB 
PROGRAMLARI İLE 
AR-GE’YE DAYALI 
YENİLİKÇİLİĞE DAHA 
FAZLA YATIRIM 
YAPILMASI TEŞVİK 
EDİLİYOR. BU 
KAPSAMDA 2023 
YILINA KADAR AR-GE 
HARCAMALARININ 
GAYRİ SAFİ YURT 
İÇİ HASILA (GSYİH) 
İÇİNDEKİ PAYININ 
YÜZDE 3’E ÖZEL 
SEKTÖRÜN AR-GE 
HARCAMALARINDAKİ 
PAYININ YÜZDE 70’E 
YÜKSELTİLMESİ 
HEDEFLENİYOR.

TEKNOLOJİ 
VE YENİLİĞİN
DESTEK 
MERKEZİ: 
TEYDEB

ENERJİ, OTOMASYON, MEKATRONİK VE BİYOMEDİKAL GİBİ ÖZEL 
ALANLARA ODAKLANACAKLARINI BELİRTEN PROF. DR. NURULLAH 
ARSLAN, “YÖNLENDİRMELERİ PLANLI, HEDEFLİ, STRATEJİK 
VE GELECEĞE YÖNELİK YAPABİLİRSEK GELİŞMİŞ ÜLKELER 
ARASINDA YERİMİZİ ALABİLİRİZ” DEDİ.

AKADEMIK FATIH ÜNIVERSITESI MSSP FOCUS REHA GÜR

ENERJİ, MEKATRONİK VE 
BİOMEDİKAL’E ODAKLANACAĞIZ

KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARINA ÖNEM VEREREK 
PROFESYONEL KADROLARINI GÜÇLENDİRECEKLERİNİ SÖYLEYEN 
PAGDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI REHA GÜR, “ÜLKEMİZİN 
İLK SEKTÖREL SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLENMELERİNDEN BİRİ 
OLAN DERNEĞİMİZ, BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRMEYİ 
SÜRDÜREREK SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMAYI ESAS ALACAK” DEDİ. 

“SONUÇ ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ”

SUUDİ ARABİSTAN ÇIKIŞI MAKİNE 
YATIRIMLARINDA ARIYOR
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MSSP FOCUS DR. HÜSEYIN HALICI RÖPORTAJ MURAT AKYÜZ

ORTAK HAREKET 
ETME VE ÇIKAR 
BİRLİKTELİĞİ 
KURMANIN 
FİRMALARA 
ÖNEMLİ 
AVANTAJLAR 
SAĞLAYACAĞINI 
BELİRTEN OSO 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI MURAT 
AKYÜZ, “YENİ 
DÖNEMDE İMALAT 
SANAYİSİNİN 
TAMAMIYLA 
STRATEJİK 
GRUPLARI AYNI 
ÇATI ALTINDA 
BULUŞTURMAYA 
ODAKLANACAĞIZ” 
DEDİ.

İMALAT SANAYİSİNİN 
GELİŞİMİNE HİZMET 

EDEN BİR SEKTÖR 
OLDUKLARINI 

VURGULAYAN ENOSAD 
YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI DR. HÜSEYİN 
HALICI, “DERNEĞİMİZ 

TÜRKİYE’NİN 
ENDÜSTRİYELLEŞMESİ 
YOLUNDA ÖNEMLİ BİR 
MİSYON ÜSTLENEREK 

ÇALIŞIYOR” DEDİ.

“BİRLİKTE DAHA İYİYE”TEKNOLOJİ 
VE YENİLİĞİN

DESTEK 
MERKEZİ: 

TEYDEB

JUNIOR ŞAHIN ORTAOKULU MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

TÜRKİYE’DE HÜKÜMETİN KURULMASI BEKLENİRKEN YENİ 
KÜRESEL KOŞULLAR ÖNEM KAZANIYOR. KURULACAK HÜKÜMET, 
YENİ DÖNEMİN KÜRESEL KOŞULLARINI DOĞRU ALGILAMAZSA İÇ 
SİYASET DİNAMİKLERİNİN ÖTESİNDE BAŞARI ŞANSI OLMAZ.

ANKARA ŞAHİN ORTAOKULU,  TÜBİTAK’IN DÜZENLEDİĞİ BİLİM 
ŞENLİĞİ YARIŞMASININ AKILLI ROBOTLAR KATEGORİSİNDE “PARK 
YERİ BULAN ROBOT” PROJESİYLE BİRİNCİ OLDU.

YENİ KÜRESEL KOŞULLAR VE 
TÜRKİYE’NİN DÖVİZ DENGELERİ

AKILLI ROBOTLA PARK YERİ 
SORUNUNU ÇÖZDÜLER
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AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA RÜZGAR TÜRBİNLERİNE 
ANA ROTOR RULMANI ÜRETMEYİ BAŞARDIKLARINI SÖYLEYEN 
TİBET MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE 
GENEL MÜDÜRÜ TİBET ARBAK, “YENİ GELİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜNLE 
RÜZGAR TÜRBİNİNDEKİ ANA RULMANLARIN TAMAMINI İMAL 
EDEBİLİYORUZ” DEDİ.

MAVİJET MARKASIYLA DÖRT FARKLI MODELDE SU JETİ ÜRETEREK 
SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYI AMAÇLADIKLARINI 
SÖYLEYEN MAVİFORM METAL GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA ÖZKAN, 
“DÜNYADA YALNIZCA BİRKAÇ FİRMA TARAFINDAN ÜRETİLEBİLEN 
SU JETİ YÜKSEK BASINÇ POMPASINI, EKİPMAN VE YEDEK 
PARÇALARIYLA BURSA’DAKİ FABRİKAMIZDA İMAL EDİYORUZ” 
DEDİ.

SEKTÖRDEN TIBET MAKINA SEKTÖRDEN MAVIFORM METAL

“ÜRETİM YAPIMIZ AR-GE İLE 
ŞEKİLLENİYOR”

“YENİ YATIRIMLARIMIZLA
ATILIM YAPACAĞIZ”

KLİMALAR; SOĞUTMA, ISITMA, TEMİZLEME VE 
HAVANIN NEM MİKTARININ BELİRLİ BİR ORANDA 
TUTULMASI İŞLEVİNİN SÜREKLİ OLARAK TEMİN 
VE TESİS EDİLMESİNİ SAĞLAYAN MAKİNELERDİR. 
İNSANLARIN BULUNDUKLARI ÇEVRE VE ORTAM 
İÇİNDE SICAKLIĞIN AYARLANABİLMESİ, ORTAMIN 
HAVA KALİTESİNİ ARTIRIYOR. HAVAYI KONTROL ALTINA 
ALIP HAYATA 
KONFOR KATAN 
TEKNOLOJİLERİN 
BAŞINDA 
KLİMALAR 
GELİYOR.

KAPAK KLIMALAR ÜLKELERDEN SOMALI VE MORITANYA

HAVANIN KALİTESİNİ ARTIRAN 
TEKNOLOJİ: KLİMALAR

SOMALİ VE MORİTANYA KARA KITA AFRİKA’NIN DOĞU VE BATI 
KIYISINDA GELİŞMEYE AÇIK İKİ ÜLKE OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR. 
TÜRKİYE; YETERSİZ KREDİ İMKANLARI, NİTELİKLİ İŞGÜCÜ VE 
ALTYAPI SORUNLARI NEDENİYLE YABANCI YATIRIMCILARIN 
MESAFELİ DURDUĞU BU İKİ ÜLKENİN KALKINMASINA KATKIDA 
BULUNMAK İÇİN ÇABA HARCIYOR. SON DÖNEMDE AFRİKA 
PAZARINA ODAKLANAN TÜRK ÜRETİCİLER TİCARİ İLİŞKİLERİN 
ARTIRILMASI YOLUNDA ADIMLAR ATIYOR. BU GELİŞMELER 
DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’NİN SOMALİ’YE İHRACATI 58, 
MORİTANYA’YA İSE 104 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ.  

KARA KITANIN İKİ KIYISI:
SOMALİ VE MORİTANYA
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YENİ DÖNEMDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TEKNOLOJİLER VE 
VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN 
SAĞLANMASINA ODAKLANDIKLARINI BELİRTEN TÜDÖKSAD 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI UĞUR KOCAOĞLU, “DÜN OLDUĞU 
GİBİ BUGÜN DE SEKTÖRÜMÜZÜN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMAYI 
SÜRDÜRECEĞİZ” DEDİ.

RÖPORTAJ UĞUR KOCAOĞLU AKADEMIK NAMIK KEMAL ÜNIVERSITESI

“TÜRK DÖKÜM SEKTÖRÜ 
HEDEFLERİNE TÜDÖKSAD İLE 
YÜRÜMEYİ SÜRDÜRECEK”

SANAYİ KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE SÜRDÜRDÜKLERİ 
PROJE ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALMANIN, ÖĞRENCİLERİN 
GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTEN PROF. 
DR. OSMAN YILMAZ, “ÜLKEMİZİN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK 
GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK NESİLLERİ TEORİK BİLGİLERLE 
SINIRLAMAMALIYIZ” DEDİ.

“MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİ 
PROJE UYGULAMALARIYLA 
DESTEKLEMELİYİZ”

“FİRMALARIN REKABETÇİ DÜNYADA GÜÇLENİP, VARLIKLARINI 
SÜRDÜREBİLMELERİ AR-GE’YE VERDİKLERİ ÖNEM VE YAPTIKLARI 
YATIRIMLA DOĞRU ORANTILIDIR” DİYEN HİDROMEK TEKNOLOJİ 
VE AR-GE MERKEZİ TEKNİK DESTEK YÖNETİCİSİ AYKUT DİLDEN, 
TEŞVİK UNSURLARININ ARTIRILMASI, ÖNCELİKLİ ALANLAR İLE 
İLGİLİ HEDEF ÇAĞRILARIN YAPILMASIYLA FİRMALARIN DAHA 
FAZLA AR-GE’YE YÖNELECEĞİNİ SÖYLEDİ.

AR-GE MERKEZLERI HIDROMEK ARAŞTIRMA

“REKABETÇİ DÜNYADA VAR 
OLABİLMENİN İLK KOŞULU AR-GE’DİR”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EMRİYLE AVRUPA’YA GÖNDERİLEN 
TÜRK GENÇLERİ CUMHURİYETİMİZİN MUASIR MEDENİYETLER 
SEVİYESİNE ULAŞMA YOLUNDA İLK ADIMLARI ATTI. BU GİRİŞİM, 
SANATTAN EĞİTİME BİLİMDEN SANAYİLEŞMEYE MODERN 
TÜRKİYE’NİN İNŞASININ TEMEL TAŞI SAYILDI.

KIVILCIMDAN VOLKANA: BİR İDEALE 
ADANMIŞ YAŞAMLAR - I
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FUNDA MAKİNA, TÜBİTAK’IN 1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ 
DESTEKLEME PROGRAMINDAN ALDIĞI TEŞVİKLE “SU ALTI TAŞ 
DÖKÜ TESVİYE SİSTEMİ” ÜRETTİ.

SOĞUK SAVAŞ’IN DÜNYA KAMUOYUNA EN FAZLA YANSIYAN 
CEPHESİ KUŞKUSUZ UZAY YARIŞIDIR. YAŞANAN REKABETİN 
TEKNOLOJİK OLDUĞU KADAR PSİKOLOJİK YÖNÜ İÇİN DE OLDUKÇA 
ÖNEMLİ KABUL EDİLEN UZAY YARIŞI, DÜNYA TARAFINDAN İLGİYLE 
İZLENİR. TÜRKİYE’DE İSE BİR AVUÇ LİSE ÖĞRENCİSİ İZLEMEKLE 
YETİNMEYİP ANLAMAK İÇİN BİR ARAYA GELMEYE KARAR VERİR.

TÜBITAK DESTEKLERI FUNDA MAKINA MAKINE TARIHI BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ

FUNDA MAKİNA’DAN
SU ALTI TAŞ DÖKÜ TESVİYE SİSTEMİ

TÜRKÜN UZAYLA İMTİHANI: 
BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ

AKDENİZ ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ FURKAN FARUK ASLAN,
AR- GE PROJE PAZARI 2015 YARIŞMASI İÇİN HAZIRLADIĞI 
“ADIM ADIM ENERJİ” PROJESİNDE BOT ÜZERİNE MONTE ETTİĞİ 
SİSTEMLE DOKUZ VOLTLUK ELEKTRİK ÜRETMEYİ BAŞARDI.

JUNIOR AKDENIZ ORTAOKULU MAKALE AHMET YILMAZ

MAKALE ALEX ZAGUSKIN

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNDEN 
ENERJİ ALANINDA DEV ADIM

RUSYA 140 MİLYONLUK NÜFUSUYLA DÜNYANIN EN BÜYÜK 
DOKUZUNCU, 3,5 TRİLYON DOLARLIK SATIN ALMA GÜCÜ 
AÇISINDAN DA EN BÜYÜK ALTINCI EKONOMİSİDİR. RUSYA, 
ULUSLARARASI ŞİRKETLER AÇISINDAN SON DERECE CAZİP 
BİR PAZARDIR. SON DÖNEM YAŞANAN SİYASİ VE EKONOMİK 
GELİŞMELER TÜRK ÜRETİCİLERİN RUS PAZARINDA GÜÇLENMESİ 
İÇİN ÇOK ELVERİŞLİ BİR ORTAM YARATTI.

GÜÇLÜ BİR MAKİNE SEKTÖRÜ İÇİN 
NELER YAPABİLİRİZ?

RUSYA - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN 
GELİŞİMİ

DÜNYA MAKİNE SEKTÖRÜNDE 
GÜÇLÜ OLAN ÜLKELERİN 
SIRRI BİRLİKTE HAREKET 
ETMELERİNDE YATIYOR. 
İŞLETMELERİN BİREYSEL 
GÜCÜ, FEDERASYON ÇATISI 
ALTINDA DAHA DA BÜYÜYOR. 
BU ÖRGÜTLER ÜLKELERİNİN 
VE DE DÜNYANIN MAKİNE 
POLİTİKALARINI BELİRLİYOR.  
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SEKTÖRDEN SÖZER MAKINA SEKTÖRDEN NIT ÖRME

GELİŞTİRDİKLERİ SERVO MOTOR-SÜRÜCÜ VE JAKAR 
SİSTEMLERİNİN YOĞUN İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTEN NİT 
ÖRME YÖNETİM KURULU BAŞKANI İRFAN YOLCULAR, “AR-GE 
ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜREREK MÜŞTERİLERİMİZE SÜREKLİ 
YENİ ÜRÜNLER SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.

KATMA DEĞERİ 
YÜKSEK 
MAKİNELERLE 
KALİTEYİ ARTIRMAYI 
AMAÇLADIKLARINI 
VURGULAYAN 
SÖZER MAKİNA 
YÖNETİCİSİ TEVFİK 
EMRAH SÖZER, 
“BU KAPSAMDA 
TÜRKİYE’DE HİÇ 
ÜRETİLMEMİŞ 
MAKİNE PROJELERİ 
ÜZERİNDE 
ÇALIŞIYORUZ” DEDİ.

“YENİ TEKNOLOJİLERİ TEKSTİL 
SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNE 
SUNUYORUZ”

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK 
MAKİNELERLE KALİTEYİ ARTIRMAYI 
HEDEFLİYORUZ”

ÇAĞIMIZDA İLETİŞİM SINIRLARINI ORTADAN 
KALDIRARAK ÖZGÜR VE ÖZGÜN TARTIŞMA 
ZEMİNİ YARATAN SOSYAL MEDYA ARAÇLARI, 
KİŞİLER ARASI ETKİLEŞİMİNİN YANINDA MARKA 
VE KURUM KONUMLANDIRMASI AÇISINDAN 
DA ÖNEMİNİ ARTIRIYOR. DEĞİŞEN YAPIYA KISA 
SÜREDE ADAPTE OLAN MAKİNE SEKTÖRÜ İSE 
HIZLA SOSYALLEŞİYOR.

MSSP FOCUS

MAKİNE SEKTÖRÜ 
SOSYALLEŞİYOR
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RÖPORTAJ KUTLU KARAVELIOĞLU RÖPORTAJ FIRAT KARALI

ÜRETİMİN, İHRACATIN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ÖNCÜ 
ROL ÜSTLENMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTEN ADANA SANAYİ 
ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI FIRAT 
KARALI, İYİ PLANLANMIŞ YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİNİN ÖNEMLİ 
BİR İTİCİ GÜÇ OLACAĞINA VURGU YAPTI.

“HEDEFLERİMİZE YÜRÜRKEN 
DESTEKLENMEMİZ GEREKİYOR”

BİRBİRİ ÜZERİNE DÖNEN SERT CİSİMLERDEN YAPILMIŞ, ÇEŞİTLİ MADDELERİ EZEN, 
PARÇALAYAN YA DA TOZ HALİNE GETİREN İRİLİ UFAKLI MEKANİZMALAR BÜTÜNÜ 
DEĞİRMEN MAKİNESİ OLARAK ADLANDIRILIYOR. DEĞİRMEN MAKİNESİ ÜRETİMİNDE 
SON YILLARDA BAŞARILI BİR İVME YAKALAYAN TÜRKİYE, DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK 
İHRACATÇISI KONUMUNDA.

KAPAK DEĞIRMEN MAKINELERI

DEĞİRMENLERİMİZ BİRİNCİLİĞE DÖNÜYOR

AB FEDERASYONLARININ
TÜRK BAŞKANLARA GÜVENİ TAM

KUTLU 
KARAVELİOĞLU: 
“100 BİN KİŞİ 
ÇALIŞTIRIP, 11 
MİLYAR EURO 
CİRO YAPAN 
17 AVRUPA 
ÜLKESİNDEN 
450 FİRMANIN 
BAŞKANININ TÜRK 
OLMASI, HEM 
POMPACILARIMIZ 
İÇİN ÖNEMLİDİR, 
HEM 
MAKİNECİLERİMİZ 
İÇİN ÖNEMLİDİR; 
İNSANIMIZA 
GÜVENENLER VE 
GÜVENMEYENLER 
İÇİNSE ÇOK DAHA 
ÖNEMLİDİR.”
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TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNİN (THKÜ) HAVACILIK 
VE UZAY BİLİMLERİNE YÖNELİK VİZYONU DOĞRULTUSUNDA 
ULUSLARARASI EĞİTİM STANDARTLARINI BENİMSEDİKLERİNİ 
BELİRTEN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN VEKİLİ YRD. 
DOÇ. DR. MURAT DEMİRAL, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREBİLECEK 
MAKİNE MÜHENDİSLERİNİ YETİŞTİREN BİR BÖLÜM OLMAYI 
HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

AKADEMIK YRD. DOÇ. DR. MURAT DEMIRAL ÜÇÜNCÜ KUŞAK AYSEN KAYHAN BABACAN

“MAKİNE MÜHENDİSLERİ 
THKÜ’DEN HAVALANIYOR”

“BİRİNCİ VE İKİNCİ KUŞAKLAR BİZLERİ EV HANIMLIĞI İÇİN DEĞİL, 
İŞ KADINLIĞI İÇİN YETİŞTİRDİ” DİYEN AYSEN KAYHAN BABACAN, 
AİLE ŞİRKETİNDE ÇALIŞMANIN ZORUNLULUKTAN ÖTE, BİR HAYAL 
OLDUĞUNU BELİRTİYOR.

“3. KUŞAK OLMAK ZORUNLULUĞUMUZ 
DEĞİL, HAYALİMİZDİ”

ÜLKELERDEN BELÇIKA

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUCU 
ÜYESİ OLAN BELÇİKA, 

BİRLİĞİN MERKEZİNE DE EV 
SAHİPLİĞİ YAPIYOR. SANAYİ 

DEVRİMİ’NİN ÖNCÜSÜ VE 
DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ PAZAR 
EKONOMİLERİNDEN BİRİ KABUL 

EDİLEN BELÇİKA’DA; ÇELİK, 
TEKSTİL, KİMYA, ARITMA, GIDA 

İŞLEME, ECZACILIK, OTOMOTİV, 
ELEKTRONİK VE MAKİNE ÜRETİMİ 

GİBİ GELENEKSEL SEKTÖRLER 
EKONOMİDEKİ ÖNEMİNİ 

KORUYOR. COĞRAFİ KONUMU, 
GELİŞMİŞ KREDİ, ALTYAPI VE 

ULAŞIM OLANAKLARI, SERMAYE 
HAREKETLERİNDEKİ SERBESTLİK, 

İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ GİBİ ETKENLER 
NEDENİYLE YABANCI SERMAYENİN 
ÇEKİM MERKEZİ OLAN BELÇİKA’YA, 

TÜRKİYE 2014 YILINDA 184 MİLYON 
DOLARLIK MAKİNE İHRAÇ ETTİ.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 
EV SAHİBİ: BELÇİKA
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GÜNÜMÜZDE FARKLILAŞMANIN, KATMA DEĞERİ YÜKSEK 
ÜRÜNLER SUNABİLMENİN YOLUNUN AR-GE’DEN GEÇTİĞİNİ 
BELİRTEN CVS MAKİNA AR-GE VE DİZAYN DEPARTMANI ŞEFİ DR. 
ÖZGÜR ÇELİK, “ANCAK TEKNOLOJİSİNİ VEYA TASARIMINI KENDİ 
GELİŞTİRDİĞİNİZ ÜRÜNLER SAYESİNDE DÜNYA PAZARINDA ETKİLİ 
OLABİLİYOR, ÜLKENİZİN İHRACAT POTANSİYELİNE DAHA FAZLA 
KATKIDA BULUNABİLİ-YORSUNUZ” DEDİ.

DBC MAKİNA, 
TÜBİTAK’IN 1501 

SANAYİ 
AR-GE PROJELERİ 

DESTEKLEME 
PROGRAMINDAN 
ALDIĞI TEŞVİKLE 

“OTOMATİK KAROTLU 
SONDAJ MAKİNESİ” 

ÜRETTİ.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EMRİYLE AVRUPA’YA GÖNDERİLEN 
TÜRK GENÇLERİ CUMHURİYETİMİZİN MUASIR MEDENİYETLER 
SEVİYESİNE ULAŞMA YOLUNDA İLK ADIMLARI ATTI. BU GİRİŞİM, 
SANATTAN EĞİTİME BİLİMDEN SANAYİLEŞMEYE MODERN 
TÜRKİYE’NİN İNŞASININ TEMEL TAŞI SAYILDI.    

AR-GE MERKEZLERI CVS MAKINA ARAŞTIRMA

TÜBITAK DESTEKLERI DBC MAKINA

“İHRACATA KATKIDA BULUNMANIN 
YOLU AR-GE’DEN GEÇER”

DBC’DEN 
“OTOMATİK 

KAROTLU 
SONDAJ 

MAKİNESİ”

KIVILCIMDAN VOLKANA: BİR 
İDEALE ADANMIŞ YAŞAMLAR - II
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MİLATTAN SONRA 2. YÜZYILDA YAŞAYAN İSKENDERİYELİ HERON, 
AUTOMATA ADINI VERDİĞİ KENDİLİĞİNDEN HAREKETLİ ROBOTLARI 
İCAT ETMESİYLE ÜN KAZANDI. HERON, ÇALIŞMALARIYLA 
HELLENİSTİK DÖNEMDE BİLİMİN ÖNCÜSÜ OLDU.

POZITIF GÜLCAN KIRCA MAKINE TARIHI ISKENDERIYELI HERON

GELENEKSEL BİLİMİN ÖNCÜSÜ: 
İSKENDERİYELİ HERON

MAKİNE SANAYİSİNE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TALEP KOŞULLARINI 
TEMEL OLARAK EKONOMİK BÜYÜMEYLE YATIRIM ORTAMI 
BELİRLİYOR. TÜRKİYE EKONOMİSİ YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 
YÜZDE 3,8 BÜYÜYEREK BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI.

MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL JUNIOR HEYDAR ALIYEV MTAL

MAKİNE SANAYİSİNDE 
İÇ VE DIŞ TALEP KOŞULLARI
İÇİN DEĞERLENDİRME ADANA CEYHAN HEYDAR ALİYEV MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU 

LİSESİ, TÜBİTAK’IN DÜZENLEDİĞİ ROBOT BİLİM ŞENLİĞİ 
ETKİNLİĞİNDE ROBOTİK KUŞ BESLEME SİSTEMİ PROJESİ İLE 
ÖZEL ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

EVCİL HAYVAN BESLEME PROJESİNE 
TÜBİTAK’TAN ÖZEL ÖDÜL

TOPLUM ALGISINDA 
KADIN KİMLİĞİYLE 
KODLANMIŞ 
MESLEKLERİ 
SÜRDÜREN 
BİREYLERİN DAHA 
AZ PROBLEMLE 
KARŞILAŞTIĞINI 
İFADE EDEN EAE 
MAKİNE İZMİR-
EGE BÖLGE 
MÜDÜRÜ GÜLCAN 
KIRCA, “MAKİNE 
SEKTÖRÜNDE 
BİR KADIN 
MÜHENDİS OLARAK 
ÇALIŞIYORSANIZ 
ÖNCELİKLE 
CİNSİYETİNİZ 
NEDENİYLE 
SAVAŞ VERMEYE 
HAZIR OLMANIZ 
GEREKİYOR” DEDİ.

“KADINLAR SEKTÖRDE VAROLMAK 
İÇİN SAVAŞMAK ZORUNDA”
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YENİ GELİŞTİRDİKLERİ SİNERJİK GAZALTI KAYNAK MAKİNESİNİN 
TESTLERİNE BAŞLADIKLARINI BELİRTEN ÖZEN MAKİNA DIŞ 
TİCARET MÜDÜRÜ YASİN AĞRULU, “PROJESİNİ, TASARIMINI VE 
ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ MAKİNEDE BULUNAN HAFIZA 
PROGRAMI KAYNAK DEĞERLERİNİ KAYDEDİP, İHTİYAÇ HALİNDE 
AYNI DEĞERLERLE KAYNAK YAPILMASINA İMKAN SAĞLIYOR. BU 
SAYEDE STANDART KAYNAK KALİTESİ YAKALANIYOR” DEDİ.

SEKTÖRDEN KÖYLÜ TARIM MAKINALARI SEKTÖRDEN ÖZEN MAKINA

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME KONUSUNDA SON 20 YILDIR CİDDİ 
ADIMLAR ATARAK TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN ÜÇ FARKLI MAKİNEYİ 
ÜRETTİKLERİNİ BELİRTEN KÖYLÜ TARIM MAKİNALARI GENEL 
MÜDÜRÜ AHMET ÖZER, “UZMAN KADROMUZ VE NİTELİKLİ 
ALTYAPIMIZLA 51 YILLIK TECRÜBEMİZİ ÜRETİME YANSITIYORUZ” 
DEDİ.

“TECRÜBEMİZİ ÜRETİME 
YANSITIYORUZ”

“KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜNE 
OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ 
SUNUYORUZ”

KAPAK KAYNAK MAKINELERI ÜLKE  PARAGUAY

LATİN AMERİKA’DA EN DÜŞÜK NÜFUS YOĞUNLUĞUNA SAHİP 
ÜLKELERDEN BİRİ OLAN PARAGUAY’IN YÜZDE 44’Ü EKİME 
ELVERİŞLİ ALANLARDAN OLUŞUYOR. TARIM SEKTÖRÜNÜN 
GÖLGESİNDE KALAN PARAGUAY SANAYİSİ, ABD İLE JAPONYA’NIN 
MALİ YARDIMLARI VE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİNİN 
SAĞLADIĞI KATKILARLA 1970’Lİ YILLARDAN BU YANA BÜYÜMEYİ 
SÜRDÜRÜYOR. TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEYE 
ÇALIŞAN PARAGUAY’A 2014 YILINDA GENEL İHRACATIMIZ YÜZDE 
52, MAKİNE İHRACATIMIZ İSE YÜZDE 79 ARTTI.

İMALAT SANAYİSİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN KAYNAK 
MAKİNELERİ, METAL PARÇALARI BİRLEŞTİRME İŞLEMİNDE 
KULLANILIYOR. FARKLI SEKTÖRLERE GİRDİ SAĞLAYAN 
KAYNAK TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI, TÜRKİYE’NİN 
SANAYİLEŞMESİNE PARALEL OLARAK ÖNEMİNİ ARTIRIYOR. 
ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMENİN YANI SIRA, KAYNAK 
TEKNOLOJİLERİYLE İLGİLİ OLARAK; KONTROL YÖNTEMLERİ, 
KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ, EĞİTİM BELGELENDİRME 
KONULARINDA DA YENİLİKLER GÖZLENİYOR.

LATİN AMERİKA’NIN JENERATÖRÜ 
PARAGUAY

ATEŞ ALTINDA KAVUŞMA:
KAYNAK MAKİNELERİ
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ÇAĞIN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAK MÜHENDİSLER 
YETİŞTİRME GAYESİYLE HAREKET ETTİKLERİNİ BELİRTEN DOĞUŞ 
ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. 
AHMET CERANOĞLU, “MEZUNLARIMIZIN TEKNOLOJİYİ UYGULAYAN 
MÜHENDİSLERDEN ZİYADE TEKNOLOJİ ÜRETEN MÜHENDİSLER 
OLMALARI GAYRETİ VE AZMİ İÇERİSİNDEYİZ” DEDİ.

MAİB VE MTG’NİN İLETİŞİMİN ÖNEMİNİ YILLAR ÖNCE KAVRADIĞINI 
BELİRTEN GRUP 7 İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI AJANS BAŞKANI 
CENGİZ TURHAN, “İLETİŞİM, YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜNÜ 
HIZLANDIRACAK EN ÖNEMLİ YÖNETİM FONKSİYONUDUR. HALKLA 
İLİŞKİLER İLE DAHA GÜÇLÜ, DAHA İKNA EDİCİ BİÇİMDE SES 
DUYURMA KONUSUNDA BİR KARARLILIK VAR. BİZ DE GRUP 
7 İLETİŞİM OLARAK BU KARARLILIĞIN HAYAT BULMASI İÇİN 
ÇALIŞACAĞIZ” DEDİ.

AKADEMIK DOĞUŞ ÜNIVERSITESI RÖPORTAJ CENGIZ TURHAN

“TEKNOLOJİYİ UYGULAYAN DEĞİL, 
ÜRETEN MÜHENDİSLER ‘DOĞUŞ’TAN 
YETİŞECEK”

“KARARLILIĞIN HAYAT BULMASI İÇİN 
ÇALIŞACAĞIZ”

ÜÇÜNCÜ KUŞAK ZIYA ALTINÖZ AR-GE MERKEZLERI IZELTAŞ

ÜRETİCİLERİN ANCAK AR-GE UYGULAMALARIYLA FARK 
YARATABİLECEĞİNİ BELİRTEN İZELTAŞ AR-GE MERKEZİ 
MÜDÜRÜ EMRE ARBAK, “HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ULUSAL VE 
ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİREREK GELENEKSEL 
ÜRETİM YÖNTEMLERİNDEN KURTULMALI VE KATMA DEĞERLİ 
ÜRÜNLER SUNMAYA BAŞLAMALIYIZ” DEDİ.

MESLEĞİNİ HAKKIYLA YAPARAK, YENİ ÜRÜNLERE VE 
TASARIMLARA İMZA ATMANIN EN BÜYÜK HAYALİ OLDUĞUNU 
SÖYLEYEN ZİYA ALTINÖZ, “MAKİNECİLİK ATALARIMIZDAN 
ÖĞRENDİĞİMİZ BİR KÜLTÜRDÜR. SONRAKİ KUŞAKLARA BU 
KÜLTÜRÜ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ” DEDİ.

“AR-GE MERKEZLERİYLE MARKALAR 
GÜÇLENECEK, ÜRÜNLER DEĞER 
KAZANACAK”

“MAKİNECİLİK BİR KÜLTÜRDÜR VE 
ANCAK ZAMANLA ÖĞRENİLİR”
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KREA TEKNİK, TÜBİTAK’IN 1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ 
DESTEKLEME PROGRAMINDAN ALDIĞI TEŞVİKLE “DOKÜMAN 
AYRIŞTIRMA MAKİNESİ” ÜRETTİ.

BUTGEM’İN TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK ALINACAK BİR PROJE 
OLDUĞUNU VURGULAYAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM 
BURKAY, “BİRÇOK ÜLKEYE ROL MODEL OLAN YAPILANMAMIZ 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E BAĞLI UZMANLARDAN DA TAM NOT 
ALDI” DEDİ.

TÜBITAK DESTEKLERI KREA TEKNIK RÖPORTAJ IBRAHIM BURKAY

KREA TEKNİK’TEN “DOKÜMAN 
AYRIŞTIRMA MAKİNESİ”

“BUTGEM’DE HER ŞEY BİR 
ÇİZGİYLE BAŞLADI”

ARAŞTIRMA

MAKALE AHMET YILMAZ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EMRİYLE AVRUPA’YA GÖNDERİLEN 
TÜRK GENÇLERİ CUMHURİYETİMİZİN MUASIR MEDENİYETLER 
SEVİYESİNE ULAŞMA YOLUNDA İLK ADIMLARI ATTI. BU GİRİŞİM, 
SANATTAN EĞİTİME BİLİMDEN SANAYİLEŞMEYE MODERN 
TÜRKİYE’NİN İNŞASININ TEMEL TAŞI SAYILDI.

ENDÜSTRİ 4.0 KONUSUNDA TOPYEKÜN BİR SEFERBERLİK 
İLAN ETMELİYİZ. DEĞİŞİK DİSİPLİNLER, AKTÖRLER 
VE KURUMLAR BİR ARAYA GELEREK İŞ AĞLARINI 
OLUŞTURMALI, HEDEF VE UYGULANABİLİR ALAN 

ÇALIŞMALARINA ACİLEN BAŞLANMALIDIR.

KIVILCIMDAN VOLKANA: BİR İDEALE 
ADANMIŞ YAŞAMLAR - III

TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİ 4.0

İSOV DİNÇKÖK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, MİLLİ 
EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN BU YIL DOKUZUNCUSU 
DÜZENLENEN ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASININ ROBOTİNO 
KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU.

JUNIOR ISOV DINÇKÖK MTAL 

BUZ HOKEYİ OYNAYAN ROBOT 
YAZILIMI BİRİNCİLİK GETİRDİ
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MODÜLER ÇOK AMAÇLI ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TASARLADIKLARINI 
BELİRTEN OSCAR MAKİNA GENEL MÜDÜRÜ AYDIN CÖMERT, “YENİ 
GELİŞTİRDİĞİMİZ ELEKTRİKLİ ARAÇLARI JAPONYA’YA SATMANIN 
GURURUNU YAŞIYORUZ” DEDİ.

GÜNÜMÜZDE HİJYENİK KOŞULLARA İHTİYAÇ DUYAN VE STERİL ORTAMLAR YARATMAK İSTEYEN FARKLI UZMANLIK ALANLARINDAN 
BİRÇOK İŞLETME, ENDÜSTRİYEL YIKAMA VE KURUTMA MAKİNELERİNDEN YARARLANIYOR. ZAMAN VE İŞGÜCÜ KAYBINI AZALTAN, KAYNAK 
VE ENERJİ TASARRUFU SUNAN, ÇEVRE DOSTU YENİ TEKNOLOJİLER; HİZMET, GIDA, SAĞLIK GİBİ ANA SEKTÖRLERİ KAPSAYAN GENİŞ BİR 

YELPAZEDE HİZMET VERİYOR.

SEKTÖRDEKİ YENİLİKLERİ TAKİP EDEREK, ÜRETİM YAPILARINI 
GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞTIKLARINI BELİRTEN DERMAK MAKİNA 
GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA DERELİ, İHRACATIN FİRMALARI 
AÇISINDAN ÖNEMİNE VURGU YAPARAK “İHRACAT FİRMAMIZIN 
LOKOMOTİFİDİR. GLOBAL RAKİPLERİMİZİ GERİDE BIRAKMAK İSE 
TEMEL GAYEMİZDİR” DEDİ.

SEKTÖRDEN OSCAR MAKINA SEKTÖRDEN DERMAK MAKINA

KAPAK ENDÜSTRIYEL YIKAMA VE KURUTMA MAKINELERI

“JAPONYA’YA ELEKTRİKLİ ARAÇ 
SATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN: ENDÜSTRİYEL YIKAMA VE KURUTMA MAKİNELERİ

“İHRACAT FİRMAMIZIN 
LOKOMOTİFİDİR”
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GEDİK HOLDİNG’İN DESTEĞİYLE SÜRDÜRDÜKLERİ SANAYİ 
KURULUŞLARIYLA KOORDİNELİ EĞİTİM PROGRAMLARININ, 
ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLDUĞUNU 
VURGULAYAN  PROF. DR. MEHMET ALİ BAYKAL, “MEVCUT 
ALTYAPIMIZ, SAĞLADIĞIMIZ İMKANLAR İLE MEZUNLARIMIZ BİLGİ 
VE TEKNOLOJİ YARIŞINA ÖNDE BAŞLAYACAK” DEDİ.

ÜLKELERDEN IRAN AKADEMIK GEDIK ÜNIVERSITESI

“BİLGİ VE TEKNOLOJİ YARIŞINDA BİR 
ADIM ÖNDEYİZ”

DEDESİ MEHMET ALAPALA’NIN ÖĞRETİLERİNİ REHBER 
EDİNDİKLERİNİ SÖYLEYEN GÖRKEM ALAPALA, YENİ 
NESLİN FİRMANIN GELİŞİM SÜRECİNE KATKIDA BULUNMA 
SORUMLULUĞUYLA HAREKET ETTİĞİNİ VURGULUYOR.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK GÖRKEM ALAPALA TÜBITAK DESTEKLERI MNF PLASTIK

“3. KUŞAKLAR BAŞARIYI 
BEKLEMEMELİ, BAŞARIYA YÜRÜMELİ”

MNF PLASTİK, TÜBİTAK’IN 1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ 
DESTEKLEME PROGRAMINDAN ALDIĞI TEŞVİKLE “FOLYO 
TRANSFER MAKİNESİ” ÜRETTİ.

MNF PLASTİK’TEN
“FOLYO TRANSFER MAKİNESİ”

İRAN İLE BM GÜVENLİK KONSEYİ’NİN DAİMİ ÜYELERİ 
ABD, ÇİN, RUSYA, İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA 
ARASINDA 2006 YILINDA NÜKLEER FAALİYETLERİN 

SINIRLANDIRILMASI AMACIYLA BAŞLAYAN GÖRÜŞMELER, 
14 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE VİYANA’DA İMZALANAN 

ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI. VARILAN ANLAŞMA UYARINCA 
İRAN’A YÖNELİK PETROL, DOĞAL GAZ, FİNANS, HAVACILIK 
VE DENİZ TAŞIMACILIĞI ALANLARINDA YILLARDIR SÜREN 

YAPTIRIMLARIN KALKMASIYLA TİCARİ İLİŞKİLERDE DE 
YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR.

ZİNCİRLERİNİ KIRAN ÜLKE: İRAN
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MAKALE DOÇ. DR. CEVDET GÖLOĞLU &    
   ERMAN ZURNACI

KITAP TANITIM IKINCI MAKINE ÇAĞI

MITSUO NAGAMACHI’NİN 
FİKİR BABASI OLDUĞU 
KANSEI MÜHENDİSLİĞİ 
YAKLAŞIMIYLA ÜRÜNÜN 
OLUŞTURDUĞU 
PSİKOLOJİK ETKİLERDEN 
YOLA ÇIKILARAK 
MÜŞTERİNİN FİKİRLERİNİN 
YÖNLENDİRİLDİĞİ 
ÜRÜN TASARIMLARININ 
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ 
SAĞLANIYOR.

ÜRÜN 
TASARIMINDA 
YENİ BİR 
YAKLAŞIM: 
KANSEI 
MÜHENDİSLİĞİ

İKİNCİ MAKİNE 
ÇAĞI (THE SECOND 

MACHINE AGE), 
HAYATIMIZI VE 

EKONOMİMİZİ BAŞTAN 
ŞEKİLLENDİRECEK 

FAKTÖRLERİ ELE 
ALIYOR. KİTAP, 
TEKNOLOJİNİN 

HAYATIMIZIN HER 
ANINA MÜDAHİL 

OLDUĞU BU ÇAĞDA, 
BİZLERİ BEKLEYEN 

YENİ TEKNOLOJİLERİ, 
GELİŞMİŞ 

ALTYAPILARI 
VE HAYATIMIZI 

ZENGİNLEŞTİREN 
KÜLTÜREL 

ÖĞELERE ERİŞİM 
İMKANLARIMIZI 

ANLATIYOR.

İKİNCİ MAKİNE ÇAĞI AKILLI 
TEKNOLOJİLER DEVRİNDE ÇALIŞMA, 
İLERLEME VE REFAH

JUNIOR BAHÇEŞEHIR FEN VE TEKNOLOJI LISESI MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDA BEKLENTİLERİN ALTINDA 
BÜYÜRKEN, DÜNYA MAL TİCARETİ DEĞER BAZINDA KÜRESEL 
KRİZ SONRASI İKİNCİ KEZ KÜÇÜLDÜ. DEĞER BAZINDAKİ DARALMA 
2016 YILINDA DA SÜRECEK.

BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ NEVAL ÇAM 
VE İÇTEN BOZKURT, İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ BİREYLERİN 
İLETİŞİM KURMALARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN İŞARET DİLİNİ 
TERCÜME EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRDİ.

2015’TEN 2016’YA DÜNYANIN 
EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

TEKNOLOJİ LİSESİNDEN ENGELLERİ 
AŞAN PROJE

295

2015 GÜNDEM



296

2015GÜNDEM



METAL SEKTÖRÜNE YÖNELİK YENİ TEKNOLOJİLER İLE ANAHTAR 
TESLİMİ MAKİNE PARKURLARI ÜRETTİKLERİNİ BELİRTEN BİRLİK 
MAKİNA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HARUN SEMERCİ, “YENİ 
GELİŞTİRDİĞİMİZ DİREKT PROFİL MAKİNESİNİN TAM OTOMATİK 
SİSTEMİ SAYESİNDE İNSAN HATASININ ÖNÜNE GEÇEREK 
ZAMANDAN TASARRUF ETMEYİ BAŞARDIK” DEDİ.

MAKİNE, OTOMOTİV VE PETRO-
KİMYADAN SON KULLANICI 
ÜRÜNLERİNE KADAR FARKLI 
ENDÜSTRİYEL ÜRETİM 
ALANLARINDA BOYAMA VE 
KAPLAMA TEKNOLOJİLERİNDEN 
FAYDALANILIYOR. BOYAMA VE 
KAPLAMA UYGULAMALARI, 
KORUMA ÖZELLİĞİNİN YANINDA 
GÖRÜNÜŞÜNE OLAN ETKİSİYLE DE 
ÜRÜNE DEĞER KATIYOR. ÜRETİMİN 
SON, SATIŞIN İLK AŞAMASI KABUL 
EDİLEN BU UYGULAMALAR ÜRÜNE 
KİMLİK KAZANDIRIYOR.

SEKTÖRDEN BIRLIK MAKINA SEKTÖRDEN EKIN MAKINA

KAPAK BOYAMA VE KAPLAMA TEKNOLOJILERI

“ZONGULDAK’TAN DÜNYAYA AÇILDIK”

ÜRETİMDEKİ SON 
OYUNCU: BOYAMA 
VE KAPLAMA 
TEKNOLOJİLERİ

AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DİKEY 
DÖNER TABLALI ÇİFT İSTASYON PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİ 
PROJESİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIKLARINI BELİRTEN EKİN 
MAKİNA DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ LATİFE KARABULUT, “GÜCÜNÜ 
TEKNOLOJİK ALTYAPISINDAN ALAN BİR FİRMA OLARAK DÜNYA VE 
TÜRKİYE İÇİN ÜRETEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ” DEDİ.

“YENİ MAKİNELER ÜRETEREK 
YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”
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TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP EDEN, UYGULAYAN, MODERN 
YAŞAM ŞARTLARINA KOLAY ADAPTE OLABİLEN BİR KUŞAK 
YARATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIKLARINI SÖYLEYEN İAÜ MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. ZAFER UTLU, 
“GENÇLERİMİZİN AYDINLIK BİR GELECEĞE YÜRÜMELERİ İÇİN 
ÇABA HARCIYORUZ” DEDİ.

ÜLKELERDEN ROMANYA AKADEMIK ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI

“GENÇLERİMİZE AYDINLIK BİR 
YOL AÇIYORUZ”

POZITIF AYÇA HASBAY AR-GE MERKEZLERI ORS

TÜRKİYE’NİN REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK İÇİN SANAYİCİYE 
DÜŞEN GÖREVİN; KATMA DEĞERİ FAZLA, YÜKSEK TEKNOLOJİYE 
SAHİP ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARMAK OLDUĞUNU SÖYLEYEN DR. 
MÜH. HAMDULLAH MERDANE, “ORS DAHA İYİYE ULAŞMAK İÇİN 24 
YILDIR AR-GE ÇALIŞMALARINI BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR” DEDİ.  

“ÜRETİMİN İLK AŞAMASINDA GÖRDÜĞÜNÜZ METAL PARÇASI, 
İNSANLARIN MUHTEŞEM EMEĞİYLE BAKIYORSUNUZ Kİ KOCAMAN 
BİR MAKİNEYE DÖNÜŞMÜŞ. BU MUHTEŞEM BİR ŞEY!” DİYEN HAS 
GROUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ AYÇA HASBAY, KEYİF ALARAK 
ÇALIŞILAN İŞLERDE BAŞARISIZ OLMA ŞANSININ ÇOK DÜŞÜK 
OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZİYOR.

“AR-GE YAPMADAN DÜNYA 
MARKALARI İLE REKABET 
EDEMEZSİNİZ”

“SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIYORSANIZ 
ÖNÜNÜZE ÇIKAN HER ENGELİ 
YIKABİLİRSİNİZ”

ROMANYA’NIN BALKANLAR VE ORTADOĞU’DAKİ EN 
BÜYÜK TİCARET ORTAĞI OLAN TÜRKİYE; İTALYA, ALMANYA 

VE FRANSA’NIN ARDINDAN SÖZ KONUSU ÜLKENİN 
DÖRDÜNCÜ BÜYÜK TEDARİKÇİSİDİR. ROMANYA’DAKİ TÜRK 

YATIRIMLARI, 2015 YILI İTİBARİYLE 6 MİLYAR DOLARA 
ULAŞTI. TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’NİN ROMANYA’YA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MAKİNE İHRACATI 2014 YILINDA 336 

MİLYON DOLAR OLDU.

AVRUPA’DAN KARADENİZ’E 
AÇILAN GEÇİT: ROMANYA
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MAKİNE SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜNÜ VE YARININI BELİRLEYECEK 
OLAN ŞEY SEKTÖREL OLARAK DEĞİŞİME NE KADAR AYAK 
UYDURDUĞUMUZ İLE DOĞRU ORANTILI OLACAK.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK ŞEYMA ALAYBEYI KAHVECI MAKALE AHMET YILMAZ

FİRMAYI OLUŞTURAN DEĞERLER BÜTÜNÜN KUŞAKTAN KUŞAĞA 
AKTARILMASINI SAĞLAYARAK, MOLİNO’NUN BİR ASRI GERİDE 
BIRAKTIĞINI GÖRMENİN EN BÜYÜK HAYALİ OLDUĞUNU BELİRTEN 
ŞEYMA ALAYBEYİ KAHVECİ, “ATALARIMIZDAN ŞAHISLARIN GEÇİCİ, 
KURUMLARIN İSE BAKİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK” DEDİ.

“MAKİNECİLİK KUŞAKTAN KUŞAĞA 
EMANET EDİLEN ARMAĞANDIR”

KAYBETMEMEK İÇİN

JUNIOR TED MALATYA KOLEJI IZ BIRAKANLAR ŞERAFETTIN ÇELEBI

TED MALATYA KOLEJİ 11’İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ ÇAĞATAY SOYLU, 
TÜBİTAK’IN 46. ORTAÖĞRETİMLER ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ 
YARIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYAN 
MANYETİK ISITICI ÜRETMEYİ BAŞARDI.  

TÜRK POMPA SEKTÖRÜNÜN DUAYEN İSİMLERİNDEN STANDART 
POMPA’NIN KURUCUSU ŞERAFETTİN ÇELEBİ, 84 YAŞINDA VEFAT 
ETTİ.

TÜRK POMPA SEKTÖRÜNE 
58 YILINI ADAMIŞ BİR DUAYEN

LİSE ÖĞRENCİSİ ENERJİ TASARRUFLU 
MANYETİK ISITICI ÜRETTİ
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